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Waarin
lezer met
met den
den held
helddezer
dezergeschiedenis
geschiedenis
Waarin de lezer
kennis
kennis maakt.
't Was de
de15de
15deThermidor
Thermidorvan
vanhet
hetjaar
jaarX,
X,ofofde
4deAugustus
Augustus
de 4de
1801,
al naar
naargelang
gelanghet
hetden
denlezer
lezergoeddunkt,
goeddunkt,naar
naarden
denrepublirepubli1801, al
wail,
keinschen
dest!jds in
in Frankrijk
Frankr!jkgebruikelijk
gebruikel!jkwas,
keinschen kalender,
kalender, die destijds
te rekenen
rekenen ofofwel
welnaar
naar
Gregoriaanschetijdrekening,
t!jdrekening, die
die
de de
Gregoriaansche
nog
steeds door
door de
de overige
overige beschaafde
beschaafde natiën
natiën van
vaneen
eenaardbol
aardbol
nog steeds
gevolgd
werd. De
De laatste
laatste stralen
stralender
derondergaande
ondergaande zon
zon ververgevolgd werd.
dwenen
achter de
debergen
bergenvan
vanDorchester
Dorchesteren
enkleurden
kleurdende
degroepen
groepen
dwenen achter
eilanden,
grillige wanorde
wanorde bij
b!j den
den ingang
ingang der
der baai
baaivan
van
eilanden, die
die in grillige
Boston
verspreid liggen,
liggen, met
met een
een rosachtigen
rosachtigen gloed.
gloed. Op
Op dit
dit
Boston verspreid
op den
den
()ogenblik
zagen verscheidene
verscheidene lediggangers,
lediggangers, die
die zich
zich op
oogenblik zagen
kegelvormigen
van den
den Beacon-hill
kegelvormiger top
top van
Beacon -hill verzameld
verzameld hadden,
hadden, en
wel
aan den
den voet
voet van
van de
de vuurbak,
vuurbak, die
diesedert
sederteenige
eenige minuten
minuten
wel aan
opgestoken
de verte
verte een
eengroot
grootschip
schipaankomen,
aankomen,welks
welks
opgestoken was,
was, in
in de
zeilen
door een
een ferme
ferme bries
briesgezwollen
gezwollen waren.
waren.
zeilen door
Dit schip
schip wendde
wenddezich
zichdoor
doorverschillende
verschillendemanoeuvres,
manoeuvres, die
die
de
lediggangers van
van den
d~n Beacon-hill slechts
moeite konkonde lediggangers
slechts met moeite
den
onderscheiden, eensklaps
het land
land en
enstevende
stevenderegelregelden onderscheiden,
eensklaps naar
naar het
op de
de baai
baai af,
af, die
die het
hetbinnenliep,
binnenliep, zonder
zonder zijne
z!jne vaart
vaart in
in
recht
recht op
eenig
opzicht teteverminderen,
verminderen,ondanks
ondanks de
desteeds
steedstoenemende
toenemende
eenig opzicht
duisternis,
het zeilen
zeilen gedurig
gedurigmoeilijker
moeil!jker en
en het
hetlanden
landen
duisternis, die
die het
steeds
gevQ,arl!jker moest
moest maken.
maken.
steeds gevaarlijker
dekapitein
kapitein van
van dit
ditvaartuig
vaartuigredenen
redenen had,
had, die
die
Maar
hetz!j de
Naar hetzij
hem
bewogen, zoo
zoo spoedig
spoedig mogelijk
mogel!jk voor
voor anker
ankertetekomen
komen;;
hein bewogen,
hetgeenwaarschijnlijker
waarsch!jnl!jker isis-een
een
ervarenloods
loods
hetz!j
hetzij h!j
hij -hetgeen
ervaren
aan
boord had,
had, die
dievolkomen
volkomen met
metdedekust
kustbekend
bekendwas;
was;zooveel
zooveel
aan boord
is
zeker, dat
dat het
hetschip
schipalalspoedig
spoedigden
denrotsachtigen
rotsachtigeningang
ingangder
der
is zeker,
haven
bereikte, zijne
z!jne onderzeilen
onderzeilen en
enzijne
z!jnebramzeilen
bramzeilenstreek,
streek,
haven bereikte,
en
zich, door
door den
denlaatsten
laatstenademtocht
ademtochtder
derafnemende
afnemendebries
bries
en zich,
b!j de
de schepen,
schepen, die
die reeds
reeds in de haven lagen,
lagen, aansloot.
aansloot.
voortgestuwd,
voortgestuwd, bij
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Eenige
minuten later
later waren
waren de
dezeilen
zeilengeborgen,
geborgen, de
deraas
raas
Eenige minuten
op het
hetverdek
verdek niets
niets anders
anders dan
dan een
een
gebrast,
zag men
men op
gebrast, en
en zag
matroos,
in een
eendikken
dikkenschanslooper
schanslooper gewikkeld
gewikkeld was
was en
en
matroos, die
die in
heen
en weer
weerliep
liepin in
onverschilligehouding,
houding, welke
welke aan
aan
heen en
diedie
onverschillige
schip voor
voor anker
anker gekomen
gekomen zijn,
zijn,
zeelieden,
zeelieden, zoodra
zoodra zij
zij met
met hun schip
eigen
is.
eigen is.
·Wij
laten, zonder
zonder ons
ons verder
verder met
met hen
hen in
in tetelaten,
laten,dedeledigledigWij laten,
gangers,
zich op
op den
den Beacon-hill verzameld
hadden, de
de
gangers, die
die zich
verzameld hadden,
helling daarvan
daarvan langzaam
langzaam afloopen
afloopen en
en zich
zichverdiepen
verdiepenin
ingissingissingen
omtrent de
deredenen
redenender
der
onverwachteaankomst
aankomst van
van dit
dit
gen omtrent
onverwachte
geheimzinnige
en verzoeken
verzoeken den
den lezer,
lezer, ons
ons tetevolgen,
volgen,
geheimzinnige schip,
schip, en
wij hem
hem zullen
zullen binnenleiden
binnenleiden in
kajuit van
van dit
dit schip,
schip,
waar
waar wij
in de
de kajuit
dat
de nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid der
der goede
goede.inwoners
inwoners van
vanBoston
Boston in
in
dat de
zulk
een hooge
hooge mate
mate had
had gaande
gaande gemaakt.
gemaakt.
zulk een
wij nog
nogzoo
zoolaat
laatopopden
denavond
avondde
dehaven
haven
De
driemaster, dien
dien wij
De driemaster,
van
Boston hebben
hebben zien
zien binnenloopen
binnenloopen en waarvan
waarvan de
de nieuwsnieuwsvan Boston
gierigen
hoofde der
der duisternis
duisternis de
devlag
vlagniet
niethadden
haddenkunnen
kunnen
gierigen uit hoofde
onderscheiden,
de Patriote,
Fransch schip,
schip, metende
metende
onderscheiden, was
was de
Patriote, ean
een Fransch
achthonderd
Brest bevracht
bevracht was,
was, welke
welke haven
haven het
het
achthonderd ton,
ton, dat
dat te Brest
zestig
dagen geleden
geleden verlaten
had met
met eene
eene lading
lading kruit,
kruit,
zestig dagen
verlaten had
en
wapenen
van allerlei
allerlei soort,
soort, geweren,
geweren, sabels,
sabels, pistolen,
pistolen, enz.
enz. en
wapenen van
van
die kleine
kleinebyouterieën,
byouterieën, welke
den handel
handel onder
onder den
den
van die
welke in den
naam
Parijsche
bekend zijn
zgn en alle
alle naar
naarBoston
Boston
naam van Parij
sche artikelen
artikelen bekend
bestemd
waren.
bestemd waren.
Wij moeten
moeten er
ernog
nogbij
bijvoegen,
de Patriote,
voegen, dat de
Patriote, ondanks haar
zg erergeenszins
geenszinsvoor
voorscheen
scheen
vreedzaam
voorkomen en
en ofschoon
ofschoon zij
vreedzaam voorkomen
te vreezen,
vreezen, dat
datzij
zijdoor
doordedeEngelschen,
Engelschen,waarmee
waarmeeFrankrijk
Frankrgkdesdestijds
oorlog was,
was, zou
zou genomen
genomen worden,
worden, behalve
behalve hare
hare lading
lading
tij ds in
in oorlog
op zijn
zijn verdek
verdek en
en een
eentwaalftwaalfzestien
vier-en-twintig-ponders op
zestien vier-en-twintig-ponders
ponder
op zijn
zgn voorsteven
voorsteven had
had staan.
staan. De
Deequipage
equipage van
van het
het
ponder op
schip
bestond uit honderd
honderd tien
tien manschappen,
manschappen, die
die allen
allen uit
uit
schip bestond
Bretagne of
ofNormandië
Normandië afkomstig
afkomstig waren,
waren, uitmuntende
uitmuntendematrozen,
matrozen,
maar
een bitteren
bitteren haat
haat tegen
tegende
deEngelschen
Engelschen vervuld.
vervuld.
maar van een
dus in
in staat
staatom
omzich,
zich,ingeval
ingeval van
van nood,
nood,
De Patriote
Patriote was
was dus
krachtdadig teteverdedigen
verdedigentegen
tegende
devijandelijke
vijandelijkekruisers,
kruisers,ingeval
ingeval
een aanval
aanval op
op mochten
mochten willen
willen doen.
doen.
deze
deze er een
bij zijn
zijnvertrek
vertrekvan
vanBrest
Brestbewezen,
bewezen,
Overigens
schip bij
Overigens had
had dit schip
zoo in
in staat
staat was.
was.
waartoe
waartoe het
het al zoo
Deze
haven was
was destijds
destgds geblokkeerd
geblokkeerd door
door een
een ontzaglijk
ontzaglgk
Deze haven
Engelsch eskader, welks brikken en fregatten, die visschers Engelschkadr,wbienfgat,dvscher

..
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uit Bretagne,
Bretagne, welke
welke aan
aanhun
hunvaderland
vaderlandontrouw
ontrouwgeworden
geworden
waren, als loodsen
loodsen aan
aan boord
boord hadden,
hadden, zich
zich verstoutten,
verstoutten, tot
tot inin
waren,
de Iroise
Iroise tete laveeren,
laveeren, en
enden
deningang
ingangvan
vanden
denGoulet
Goulet herherde
metisch afsloten.
afsloten.
een stikdonkeren
stikdonkerennacht,
nacht,tetemidden
middenvan
vaneen
eenhevigere
hevigen
Gedurende een
storm,
die van
vandonder
donderenenbliksem
bliksemvergezeld
vergezeld ging,
ging, lichtte
lichtte de
de
storm, die
Patriote het anker,
anker, heesch
heesch hare
harezeilen,
zeilen,stevende
stevendeop
ophet
hetgevaar
gevaar
Patriote
af,
dat zij
zij ieder
iederoogenblik
oogenblikzou
zouomslaan,
omslaan,moedig
moedigden
denGGoulet
in
af, dat
oulet in
het geheele
geheele Engelsche
Engelsche eskader,
eskader, dat
datover
over zulk
zulk
en zeilde
zeilde voorbij
voorbij het
eene
vermetelheid verbaasd
verbaasd stond
stond en waarvan
waarvan geen
geen schip
schip het
het
eene vermetelheid
dorst
wagen, haar
haar teteachtervolgen.
achtervolgen.
dorst wagen,
To~n
het schip
schip in
in het
hetruime
ruimesop
sopgekomen
gekomen was,
was, begon
begon het
het
Toen het
weer
een weinig
weinig tot
totbedaren
bedaren tetekomen
komen en
enwerd
werd ook
ook de
de zee
zee
weer een
kalmer.
De kapitein,
kapitein, Pierre
PierreDurand,
Durand,dedekommandant
kommandant van
van de
de
kalmer. De
Patriote,
een scheepslantaarn
scheepslantaarnaan
aanzijne
zijnegaffel
gaffel laten
latenhijschen
hijschen
Patriote, had een
en,
ondanks het
het dreigend
dreigendgevaar,
gevaar,dat
dathijhijdaardoor
daardoordedeaandacht
aandacht
en, ondanks
<ler
vijandelijke kruisers
kruisers zou
zou trekken,
trekken,een
eenkanonschot
kanonschotdoen
doen
der vijandelijke
lossen.
Dit
sein, hetwelk
hetwelkzonder
zonder twijfel
twijfel ininangstige
angstige spanning
spanning was
was
Dit sein,
afgewacht,
was dadelijk
dadelijk bemerkt.
bemerkt. Een
Eenvisschersboot,
visschersboot, waarin
waarin
afgewacht, was
zich
drie mannen
mannen bevonden,
bevonden, was
was uit
uit het
hetmidden
midden der
derklippen
klippen
zich drie
te voorschijn
voorschijn gekomen
gekomen en
had een
een uur
uurlater,
later,nanawonderen
wonderenvan
van
en had
hetgroote
grooteschip
schipbereikt.
bereikt.Daarop
Daaropwas
was
moed
te hebben,
hebben,het
moed verricht te
er een
een man
mantegen
tegendedetouwladder
touwladderopgeklommen
opgeklommen met
met de
de vlugvlugheid
en de
debehendigheid
behendigheid van
van een
een ervaren
ervaren zeeman,
zeeman, en
en terwijl
terwijl
heid en
de
visschersboot in allerijl
allerijl naar
naar de
de kust
kustterugkeerde,
terugkeerde, had
had de
de
de visschersboot
Patriote
zeilen gericht
gericht en
en de
de reis
reismet
metden
denpassagier
passagier
Patriote hare
hare zeilen
voortgezet.
Op
deze wijze
wUze had
had het
het vaartuig,
vaartuig, dat
dat wij
wij teteBoston
Boston hebben
hebben
Op deze
zien
binnenloopen, de
verlaten.
zien binnenloopen,
de kusten
kusten van
van Frankrijk verlaten.
Op
het oogenblik,
oogenblik, waarop
waarop wij
wij de
de kajuit
kajuit van
van de
de Patriote
Patriote
Op het
binnentreden, waren
waren twee
tweemannen,
mannen,die
dietegenover
tegenoverelkander
elkanderzaten
zaten
aan
een tafel,
tafel,waarop
waaropzich
zichglazen,
glazen,flesschen,
flesschen, pijpen en
en tabak
tabak
aan een
bevonden,
metelkander
elkanderiningesprek,
gesprek,terwijl
terwijlzij
zijfijne
fijnesigaren
sigaren
bevonden, druk met
rookten,
waarvan de
de blauwachtige
blauwachtigerook
rookininkringen
kringenboven
boven hunne
hunne
rookten, waarvan
hoofden
opsteeg.
hoofden opsteeg.
Een
dezer twee
twee personen
personen was
was de
de kapitein
kapitein van
van het
hetschip,
schip,
Een dezer
Pierre
Durand, iemand
iemand van
van hoogstens
hoogstens acht
acht en
en twintig
twintig jaren,
jaren,
Pierre Durand,
wiens
regelmatige, wellicht
wellicht zelfs
zelfs eenigszins
eenigszins verwijfde
verwijfde trekken,
trekken,
wiens regelmatige,
de
eene
uitdrukking van
van openhartigheid
openhartigheid hadden,
hadden, waaraan
waaraan de
eene uitdrukking
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schitterende
zijner zwarte
zwarte oogen,
oogen, de
debreedte
breedte van
van zijn
zijn
schitterende glans
glans zijner
effen
lang bruin
bruin haar
haar
effen voorhoofd
voorhoofden
en de
de zijden
zijden lokken
lokken van
van zijn
zijn lang
een
onbeschrüfelijk karakter van
van geestkracht
geestkracht bijzetten.
bijzetten. Zijne
Zijne
een onbeschrijfelijk
gestalte
was rijzig
rijzig en
enwelgemaakt,
welgemaakt, en
enofschoon
ofschoonzijne
zijnemanieren
manieren
gestalte was
dievan
vaneen
eenwelopgevoed
welopgevoed
eenigszins
mochtenzijn,
zijn,waren
warenzijzijdie
eenigszins ruw mochten
man,
hetgeen in
indien
dientijd
tijdonder
onderdedezeelieden
zeeliedeneene
eenezeldzaamzeldzaamman, hetgeen
heid
mocht heeten.
heeten.
heid mocht
De
metgezel van
van den
den kapitein
kapitéin was
was een
een knap
knap jonkman
jonkman van
van
De metgezel
bijna
twee en
en twintig
twintig jaren.
jaren.Hij
Hijbezat
bezateene
eenekloeke
kloekegestalte
gestalteen
en
bijna twee
breede
schouders; ; zijne
zijne gespierde
gespierde ledematen
ledematen verrieden
verrieden eene
eene
breede schouders
mate
van kracht,
kracht, zooals
zooals men
men slechts
slechts zelden
zelden aantreft.
aantreft.
mate van
gekruld;
Zijn
gelaatstint was
was bleek,
bleek, zijn
zijnhaar
haarzwart,
zwart,lang
langenengekruld
Zijn gelaatstint
;
zijne
en wij
wijdopgesperde
oogen duidden wilskracht
wilskracht aan
aan;;
zijne groote en
dopgesperde oogen
nooit
dwaalde zijn
blik onbestemd
onbestemd rond,
rond, en
en als
als hij
hij nadacht,
nadacht,
nooit dwaalde
zijn blik
aan;; tustusnam
deze eene
eene sombere
sombere enenpeinzende
peinzendeuitdrukking
uitdrukkingaan
nam deze
schen
zijn eenigszins
eenigszins gebogen
gebogen neus
neusenenzijn
zijnvoorhoofd
voorhoofd vertoonde
vertoonde
schen zijn
het
zich
diepe rimpel,
rimpel, eene
eene onuitwischbare
onuitwischbare vore,
vore, die
die door
door het
zich een diepe
denken
of misschien,
misséhien, ondanks
ondanks zijne
door de
de smart
smart gegedenken of
zijne jeugd,
jeugd, door
groefd was
was;; boven
prachtige
boven zijn
zijn grooten
grooten mond,
mond, waarin twee rijen prachtige
tanden
prijkten en
en waarvan
waarvande
delippen
lippeneenigszins
eenigszins verachtelijk
tanden prijkten
opgetrokken waren, droeg hij een keurigen bruinen snorbaard. opgetrknwa,dhijekurgnbsoad.
Een
zonderling mengsel
mengsel van
van verachting,
verachting, van
van fierheid,
fierheid, van
van
Een zonderling
openhartigheid,
van kloekmoedigheid
kloekmoedigheid en
en van
vanzachtaardigheid
zachtaardigheid
openhartigheid, van
gaf aan
aan het
hetgelaat
gelaatvan
vandezen
dezenjonkman
jonkmaneene
eeneonbeschrijfelijke,
onbeschrijfelijke,
maar
aangrijpende uitdrukking.
uitdrukking.
maar aangrijpende
Sedert
eenige oogenblikken
oogenblikken was
was het
het gesprek
gesprektusschen
tusschen de
de
Sedert eenige
beide
eerst'zeer
zeerlevendig
levendiggeweest
geweestwas,
was, ten
ten
beide personen,
personen, dat
dat in 't'teerst
gevolge van
van een
een eenigszins
eenigszins barsch
barsch antwoord
antwoord van
van den
den kapitein,
kapitein,
zij nu
nu en
en
afgebroken.
Beiden rookten
rookten zwijgend
zwijgend voort,
voort, terwijl
terwijl zij
afgebroken. Beiden
opelkander
elkandersloegen,
sloegen, ofschoon
ofschoon zij
zij gegedan
een steelschen
steelschen blik
blikop
dan een
zij zich
zich met
met
heel
verdiept schenen
schenen in
inde
debezigheid,
bezigheid, waaraan
waaraan zij
heel verdiept
een
van woede
woede overgaven,
overgaven, althans
althans te
te oordeelen
oordeelen naar
naar de
de
een soort van
zij onophoudelijk
onophoudelijk niet alleen
alleen door
door
ontzaglijke
rookwolken, die
ontzaglijke rookwolken,
die zij
den
mond, maar
maar ook
ook door
door de
deneusgaten
neusgatenlieten
lietenontsnappen.
ontsnappen.
den mond,
kapitein op,
op, liep
liep de
dekajuit
kajuiteen
een paar
paar
Eensklaps
Eensklaps stond
stond de
de kapitein
malen
op en
enneer,
neer,bleef
bleefdaarop
daaroptegenover
tegenoverzijn
zijnmetgezel
metgezel
malen driftig op
hij hem
hem de
de hand
hand over
overde
detafel
tafeltoestak,
toestak,
staan
en zeide,
zeide, terwijl
terwijl hij
staan en
met
eeJilige ontroering
ontroering in den
den toon
toon zijner
zijner stein
stem::
met eenige
wel bekennen,
bekennen, dat
ik ongelijk
ongelijk
- Komaan,
Komaan, Olivier!
Olivier !ik
ik wil
wil wel
dat ik
gehad heb: wees dus maar niet boos op mij.
mij.
gehadb:wsumrnietop
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- Ik ben
ben niet
niet boos
boos op
opje,
je,verre
vetTevan
vandaar,
daar,beste
bestePierre
Pim're!
!
antwoordde
jonkman, terwijl
terwijl hij
hij de
dehem
hemtoegestokene
toegestokene hand
antwoordde de jonkman,
aannam
de zijne
zijne drukte.
drukte.
deze herhaalde
herhaalde malen
malen in
in de
aannam en deze
zoo is,
is, waarom
waarom kijk
kijk jeje dan
dan zoo
zoo boos?
boos?
- Als
dat zoo
Als dat
- Kijk
ik boos
boos?? Och
Och kom,
kom, ik
ik geloof
geloof warempel,
warempel, dat je
je gek
Kijk ik
bent.
denk dat
dat niet,
niet, neen,
neen, ik
ik ben
ben somber,
somber, dat
dat isisalles
alles:
bent. Neen,
Neen, denk
:
je een
een wonde
wonde in
in mijn
mijn hart,
hart, die
dienog
nog
zonder
willen, heb
heb je
zonder het
het te
te willen,
altijd
weder opengereten.
opengereten.
altijd bloedt, weder
zoo isisenen
daarikik
geeneandere
anderevergissingen
vergissingen
- Daar
dit zoo
Daar dit
daar
geene
wU
wil
begaan, hetgeen
hetgeen lichtelijk
lichtelijk zou
zou kunnen
kunnen gebeuren,
gebeuren, als
als wij
wil begaan,
ons
gesprek voortzetten,
voortzetten, geloof
dat wij
wU er
er het
hetbest
bestaan
aan
ons gesprek
geloof ik,
ik, dat
dit eens
eens voor
voor al
al laten
laten varen
varen en
en over
over
zullen
zullen doen,
doen, als
als wij
wij dit
andere
praten: : het
ontbreekt daartoe
daartoe niet aan
aan stof.
stof.
andere dingen
dingen praten
het ontbreekt
- Zooals
wilt,gaf
gafde
dejonkman
jonkmanglimlachende
glimlachende ten
ten antwoord.
antwoord.
Zooals je wilt,
hij van
van den
den last,
last,die
diehem
hembezwaarde,
bezwaarde,
De
kapitein ging,
ging, nu
nu hij
De kapitein
ontheven
was, weder
weder zitten,
zitten, nam
nam eene
eene flesch
flesch in
in de
dehand
hand en
en
ontheven was,
schonk
glas van
van zijn
zijn vriend
vriend vol.
vol.
schonk het
het glas
tot hem,
hem, drink
drink een
eenrslokje
(slokje van
van die
die
- Komaan,
Komaan, zeide
zeide hij
hij tot
oude
rum:: dat
dat zal
zal jejegoed
goeddoen,
doen,dat
datisiseen
eenprobaat
probaatmiddel
middel
oude rum
om
sombere gedachten
gedachten te
te verbannen.
verbannen. Op
Op jejegezondheid
gezondheid!!
om sombere
jouwe!!
- Op
Op de jouwe
ZU
klonken met hunne
hunne glazen
glazen en
en dronken.
dronken.
Zij klonken
- En
nu, beste
besteOlivier
Olivier!
hernam de
dekapitein,
kapitein, terwijl
terwijl hij
hij
En nu,
! hernam
zUn
glas weer
weer op
opde
detafel
tafelneerzette
neerzette;; nu
nu zijn
zijn wij
wij teteBoston.
Boston.
zijn glas
Morgen
wij na
na de
de gebruikelijke
gebruikelijke formaliteiten
formaliteiten aan
aan land
land
Morgen zullen
zullen wij
zijn je
je plannen
plannen nu
nu?
stappen.
stappen. Wat
Wat zijn
?
- Je
kent ze
ze evengoed
evengoed als
alsik,
ik,beste
bestevriend
vriend!! als
als je
je het
het
Je kent
wij den
den avond
avond voor
vóór ons
ons vertrek
vertrek in
in het
het
laatste
gesprek, dat
dat wij
laatste gesprek,
de la Marine
Marine in Recouvrance
Recouvrance met
met elkaar
elkaargehouden
gehouden hebhebHötel
Hotel de
ben,
ten minste
minste niet
niet vergeten
vergeten hebt.
hebt.
ben, ten
den draak
draak met
met mij
mij steken
steken:: wat
watjejemij
mij
- Och
Oc%kom,
kom,jeje wilt den
toen
gezegd hebt,
hebt, was
was niet
nieternstig
ernstiggemeend
gemeend;
herinnermij,
mij,
toen gezegd
; ikikherinner
dat
wij beiden
beiden heel
heel goed
goed gegeten
gegeten hadden,
hadden, en
ennatuurlijk
natuurlijk heeft
heeft
dat wij
het
invloed op
op ons
ons gesprek
gesprekgeoefend,
geoefend, dat
dat wij
wij misschien
misschien wel
wel
het invloed
wat
te veel
veelgedronken
gedronken hadden.
hadden.
wat al te
- Neen,
beste vriend
vriend! ! je weet
weet integendeel
integendeel zeer
zeer goed,
goed, dat
dat
Neen, beste
wU
bUna niets
niets gedronken
gedronken hebben
hebben en
en dat
dat wij
wU bijgevolg
bijgevolg goed
goed
wij bijna
bU
ons verstand
verstand gebleven
gebleven zijn,
zijn, zoodat
zoodat je er
er nog
nogden
denspot
spotmee
mee
bij ons
mijnaar
naartwee
tweeflesschen
flesschenweest,
weest,de
deeenige,
eenige,
gedreven
hebt, toen
toen jejemij
gedreven hebt,
wU besteld
besteld hadden,
hadden, waarvan
waarvan de
de eene
eene leeg
leegen
endedeandere
andere
die
die wij
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nog
bijna niet
nietaangebroken
aangebroken was.
was. Overigens
Overigens heb
heb ik
ikletterlijk
letterlijk
nog bijna
het volgende
volgende tegen
tegen jejegezegd
gezegd:
"BestePierre
Pierre!
omredenen
redenenvan
van
: „Beste
! om
het uiterste
uiterste gewicht,
gewicht, die
die ikikjejeechter
echter
niet
mag
meedeelen,ben
ben
niet
mag
meedeelen,
Frankrijkzoo
zoospoedig
spoedigmogelijk
mogelijkweder
weder
ik genoodzaakt
genoodzaakt geweest,
geweest, Frankrijk
te
verlaten, nadat
nadat ikikerel'
nog
geen
drie
maandengeleden
geleden in
in
te verlaten,
nog
geen
drie
maanden
teruggekomen
eene afwezigheid,
afwezigheid, die
die meer
meer dan
dan tien
tien
teruggekomen was
was na
na eene
jaren geduurd
geduurd heeft,
heeft, want
want in
in een
een zijner
zijner havens
havens voor
voor anker
anker te
te
komen,
land te
te stappen,
stappen, noem
noem ik
ik niet
niet in
in
komen, zonder
zonder ooit
ooit aan
aan land
Frankrijk
komen Bovendien
Bovendien is
is het
het noodig,
noodig, en dit
dit isis eene
eene
Frankrijk te
te komen
conditio
non, dat mijn
mijn vertrek
vertrekaan
aaniedereen
iedereenonbekend
onbekend
conditio sine
sine qua non,
is,
in één
éénwoord,
woord, dat
datikikverdwijn,
verdwijn,zonder
zonderhethet
minstespoor
spoorvan
van
is, in
minste
mij
laten. Kan
Kan ik
ik op
op je
je vriendschap rekenen,
rekenen, evenals
evenals
mij achter
achter te
te laten.
in eene
eenedergelijke
dergelijkeomstandigheid
omstandigheid op
opdedemijne
mijnezoudt
zoudt kunnen
kunnen
jij in
rekenen ?"
- Waarop
ten antwoord
antwoord gegeven
gegeven heb
heb:: „Morgen
"lIorgen zal
zal ik
ik
Waarop ik ten
door
de blokkade
blokkade heenbreken,
heen breken , als het
het weer
weer zoo
zoo slecht
slecht wordt,
wordt,
door de
dat
er gelegenheid
gelegenheid toe
toe isis;
omstreeks middernacht
middernacht zal
zal ik
ik den
den
dat er
; omstreeks
dangereed
gereed;;
Goulet
met volle
volle zeilen
zeilenbinnenloopen
binnenloopen;; houd
houd jejedan
Goulet met
mij gelukt,
gelukt, dan
dan zal
zal ik
ik je
je op
op mijn
mijn schip
schip opnemen
opnemen;; je
als
het mij
als het
zaken
raken mij
mij niet
niet;; jejebent
bentmijn
mijnvriend
vriend;
nimmer zal
zal ik
ik
zaken raken
; nimmer
daaromtrent
richten." Ifeb
Hebikikmijne
mijnebelofte
belofte
daaromtrent eene
eene vraag
vraag tot
tot je richten."
gehouden?
gehouden ?
-— Dat
moet ikikerkennen,
erkennen, en
en ik
ik dank
dank jejeerel'van
vanganscher
ganscher
Dat moet
er bijgevoegd,
bijgevoegd, dat
dat ik
ik mij
mij in
in
harte
voor; ; bovendien
bovendien heb
harte voor
heb ik
ik er
Amerika
metterwoon dacht
te zetten.
zetten .
Amerika metterwoon
dacht neer te
.-- Ja,
Ja, en
endat
datisishet
hetjuist,
juist,wat
watmij
mij spijt.
spijt.
- En
waarom dat?
dat? IsIselkelk
land
bietgoed,
goed,wanneer
wanneermen
men
En waarom
land
Biet
een
hart en
enmoed
moedbezit
bezit?
een hart
?
je niet blijven
blijven varen
varen?? Je
Je moet
moet mijn
mijn luiteluite- Waarom
zou je
Waarom zou
wij zullen
zullen met
met elkander
elkander varen
varen;; jejebent
bentbovendien
bovendien
nant
zijn;; wij
nant zijn
dezaken
zakenschijnen
schijnenalaleene
eeneandere
andere
een
evengoed zeeman
zeeman als
als ikik;
een evengoed
; de
wending
nemen. Wie
Wie weet
weet?? Je
Jehebt
hebteen
eenhart,
hart,jejebezit
bezit
wending te
te nemen.
talent,
de toekomst
toekomst zal
zal je
jemisschien
misschien later....
later ....
talent, de
- Neen,
viel Olivier
Olivier hem
hemmet
meteen
eensomberen
somberen glimlach
glimlach in
in
Neen, viel
de
rede, spreek
spreek ererniet
nietverder
verder
over,
bestevriend
vriend!
Detoekomst
toekomst
de rede,
over,
beste
! De
mij niets
niets anders
anders baren
barendan
danteleurstellingen
teleurstellingenen
envernieuwde
vernieuwde
zal
zal mij
Frankrijk, waarin
waarinhet
hettoeval
toevalmij
mijheeft
heeftdoen
doen
folteringen
folteringen in
in dat Frankrijk,
mijternauwernood
ternauwernood een
een der
der
geboren
worden en waarvan
waarvan ikikmij
geboren worden
zonen
durf noemen.
noemen.
zonen durf
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Och, beste
wat moet
- Och,
beste vriend
vriend!! wat
moet je lijden hevig
hevig zijn,
zijn, dat
dat je
zoo
spreken!!
zoo kunt spreken
mijn lijden
lijden isis onuitstaanbaar.
onuitstaanbaar.
-— Ja, mijn
Olivier bleef gedurende eenige oogenblikken in overpeinzingen
overpeinzingen
verdiept
en hernam
hernamtoen,
toen,terwijl
terwijlhijhijeensklaps
eensklapshet
hethoofd
hoofd
verdiept zitten en
oprichtte:
oprichtte :
- Luister
eens. Daar
Daar wij
wU morgen,
morgen,misschien
misschien voor
voor altijd
altijd
Luister eens.
afscheid
van elkander
elkander zullen
zullen nemen,
nemen, wil
wil ik
ik jeje niet
niet verlaten,
verlaten,
afscheid van
ma.n, die
diemij
mijzijn
zijnvriend
vriendgenoemd
genoemdheeft,
heeft,zonzonjou, den
den eenigen
eenigen man,
je omtrent
omtrentmijn
mijnleven
leven alaldatgene
datgene mee
mee te
te deelen,
deelen, wat
wat ik
ik
der
der je
er van
van mag
mag bekend
bekend maken.
maken.
er om
om .....
- Olivier!
Olivier ! ik
ik smeek
smeek je
je er
- Luister
naar mij
mij!! Overigens
Overigens zal
zal ik
ik je
jegeduld
geduld niet
niet op
op
Luister naar
eene
stellen. Moge
Moge deze
deze geschiedenis
g~schiedenis ook
ook treurig
treurig
Bene zw.are
zware proef
proef stellen.
zoo heeft
heeft zij
zij althans
althans deze
deze goede
goede zijde,
zijde, dat zij
zij zeer
zeer kort
kort
zijn,
zijn, zoo
is,
voegde hij
hij ererbij
bijmet
meteen
eenglimlach,
glimlach,waarin
waarineene
eenesombere
sombere
is, voegde
uitdrukking lag.
lag.
Hij
schonk zich
zich een
een glas
glas rum
rum in,
in,dronk
dronk dit
dit in
inéén
één teug
teug
Hij schonk
leeg,
een sigaar
sigaar op,
op, legde
legde zijne
zijne ellebogen
ellebogen op de
de tafel
tafel en
en
leeg, stak een
hernam,
terwijl hij
hij zich
zicheenigszins
eenigszinsvooroverboog:
vooroverboog:
hernam, terwijl
is het
het vaderland
vaderland?? heeft
heeft een
een wijsgeer
wijsgeer gezegd.
gezegd. Het
Het
- Wat is
is
het land,
land, waar
waar men
men het
hetgoed
goedheeft,
heeft, hetgeen
hetgeen zich
zich voor
voor mij
mij
is het
aldus
laat omschrijven
omschrijven: : het
het vaderland
vaderland isis het
het land,
land, waar
waar de
de
aldus laat
mensch
vereeniging vindt
vindt van
vandedebanden
bandenvan
vanfamilie,
familie, van
van
mensch eene vereeniging
belang,
van vriendschap,
vriendschap, de
de verwachtingen
verwachtingen van
van liefde
liefde en
en eereerbelang, van
zucht,
in één
één woord
woord alaldatgene,
datgene, wat
wathet
hetgeluk
gelukinin
dezewereld
wereld
zucht, in
deze
1\'1aar, uit
uitditditoogpunt
oogpuntbeschouwd,
beschouwd, bezit
bezit ikikgeen
geen
uitmaakt.
uitmaakt. Maar,
vaderland,
liever gezegd,
gezegd, heb
heb ikikoveral
overaleen
eenvaderland.
vaderland.
vaderland, of,
of, liever
ikerervermaak
vermaakin
in
Ziehier
de redenen
redenen daarvan.
daarvan. Vrees
V rees niet, dat
dat ik
Ziehier de
op te
te disschen
disschen:: je
je kent
kent
schep,
schep, humanistische
humanistische theorieën
theorieën aan
aan je op
mij genoeg
genoeg om
om te
te weten,
weten, dat
dat ik
ik mij
mij niet
nietmet
metdergelijke
dergelijke her-nermij
Ik ben
ben tete
simschimmen
senschimmenafgeef.
afgeef.~1aar
Maarluister
luisternu
nunaar
naar mij
mij....
.... Ik
Parijs geboren.
geboren.
dan een
eenFranschman
Franschman?r
- Ben
Ben je dan
bij toeval,
toeval, zooals
zooals ikikjejezal
zalbewijzen,
bewijzen, want
want ik
ik had
had
- Ja, bij
ofzelfs
zelfs een
een Rus
Rus
evengoed
een Engelschman,
Engelschman, een
een Duitscher
Duitschel' of
evengoed een
ben dan
dan teteParijs
Parijsgeboren
geboren ten
tenhuize
huizevan
vaneen
een
kunnen zijn.
zijn. Ik ben
kunnen
dokter, die
die ininden
denFaubourg
Faubourg
Honoré
St.-Honoré,zooals
zooalsmen
men
dokter,
Honoré
of of
St.-Honoré,
destijds zeide,
zeide, woonde.
woonde. Mijne
Mijne moeder
moeder werd
werd op
op het
hetoogenblik,
oogenblik,
destijds
zij mij
mij ter
terwereld
wereldzou
zoubrengen,
brengen,heimelijk
heimelijk naar
naardezen
dezen
waarop zij
waarop
..
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:N"auwelUkshad
hadikikhet
hetlevenslicht
levenslichtaanschouwd,
aanschouwd,
dokter vervoerd.
vervoerd. Nauwelijks
of
men bracht
bracht mij
mijnaar
naarhethet
yondelingsgesticht, en
en dat
datwas
was
of men
vondelingsgesticht,
mU:: ikikhad
hadnoch
nochvader,
vader,noch
nochmoeder,
moeder,. en ik
ik
gelukkig
voor mij
gelukkig voor
moest
erkennen, dat
dat deze
dezewaardige
waardigedokter
doktermij
mUevengoed
evengoed op
op
moest erkennen,
den
hoek eenex
eener straat
straat had
had kunnen
kunnen neerleggen,
neerleggen, zonder
zonder dat
dat er
er
den hoek
een
haan naar
naarmij
mij gekraaid
gekraaid zou
zou hebben.
hebben. Wie
"\-Vie zou
zou het
het recht
recht
een haan
er verwijtingen
verwUtingen over
over tetedoen,
doen,daar
daarhij
hUtoch
toch
gehad
hebben, hem er
gehad hebben,
eigenlUk
mU verplicht
verplicht was?
bleef vier
vier jaren
jaren in
in
eigenlijk niets
niets aan
aan mij
was ? Ik
Ik bleef
het
vondelingsgesticht ; ; na
verloop van
van dien
dien tijd
tUd namen
namen pas
pas
het vondelingsgesticht
na verloop
zU zeiden,
zeiden, dol
dol veel
veel van
van
getrouwde
echtgenooten, die,
die, zooals
zooals zij
getrouwde echtgenooten,
elkander
hielden en die
die een
een teergeliefd
teergeliefd kind
kindverloren
verlorenhadden,
hadden,
elkander hielden
mU
tot zich.
zich. Het
Hetwas
wasdaar
daar
een
zonderlinghuishouden.
huishouden. In
In
mij tot
een
zonderling
het
eerst was
was ik
ikzeer
zeergelukkig
gelukkigen
engroeide
groeideikikzeer
zeervoordeelig
voordeelig
het eerst
op
te midden
midden van
van dit
ditgezin,
gezin, dat
datop
opde
devijfde
vijfdeverdieping
verdieping van
van
op te
RuePlumet
Plumetwoonde
woonde en
en zich
zich
een
oud en
ensmerig
smerighuis
huisinindedeRue
een oud
meer
met aardappelen
aardappelen dan
danmet
metlekkernijen
lekkernijenvoedde.
voedde. Op
Opzekeren
zekeren
meer met
dag
veranderde alles
alles:: de
de fortuin
fortuinvertoonde
vertoondezich
zichinindeze
dezearmoearmoedag veranderde
dige
woning, zonder
zonder dat
dat men
men wist,
wist, hoe
hoe zij
zij er
er den
den weg
weg toe
toe
dige woning,
was destijds
destijds acht
achtjaren
jarenoud.
oud. De
Deontberingen,
ontberingen,
gevonden
gevonden had.
had. Ik was
die
ik mij
mijhad
hadmoeten
moetengetroosten,
getroosten, hadden
hadden mij
mij erg
erg ziekelijk
ziekelijk
die ik
gemaakt; ik zag er zwak en bleek uit; al de ziekten, die kin- gemakt;izrwnblekuit;adz,nderen
plegen te krijgen,
krUgen, had
had ikikgehad;
gehad;ikikvermagerde
vermagerdealalmeer
meer
deren plegen
en
meer, ik
ik was
wasniet
nietveel
veelmeer
meerdan
daneen
een
wandelendgeraamte.
geraamte.
en meer,
wandelend
mUn pleegvader
pleegvader eerre
eene betrekking
betrekking aan het
het
Ondertusschen
Ondertusschen had
had mijn
ministerie
van buitenlandsche
buitenlandsche zaken
zaken gekregen,
gekregen, waaraan
waaraan een
een
ministerie van
zij een
een rijk
rUkleverancier
leverancier
hoog
inkomen verbonden
verbonden was,
was, dank
dank zij
hoog inkomen
van
het leger,
leger,een
eenoud
oudvriend
vriendzijner
zijnerfamilie.
familie.Deze
Dezeedelmoedige
edelmoedige
van het
man
trok zich
zich dit
ditarmoedige
armoedigehuishouden
huishouden aan
aanen
enwerd
werdzijn
zijn
man trok
de Rue
Rue Plumet
Plu metwerd
werdverwisseld
verwisseld met
met
beschermer;
beschermer ;het
het huis
huis in de
een
gebouw in
in den
denFaubourg
FaubourgduduRoule,
Rouie,hetwelk
hetwelkdoor
door
een prachtig gebouw
de
zorg van
vanden
denleverancier
leverancierallerkeurigst
allerkeurigstgemeubileerd
gemeubileerd was.
was.
de zorg
groot, werd
werd ik
ik nieuwsgierig
nieuwsgierig en
en praatpraatOndertusschen
Ondertusschenwerd
werd ik
ik groot,
ik overal
overal naar,
naar, trad
trad ikikoveral
overalbinnen,
binnen,zonder
zonder gegeziek,
vroeg ik
ziek, vroeg
roepen
zUn, in
in één
één woord,
woord, werd
werd ik zeer
zeer lastig.
lastig. Die
Die staat
staat
roepen te zijn,
van
zaken kon
kon zoo
zoo niet
niet blijven
blUven voortduren
voortduren:: men
men besloot,
besloot, er
er
van zaken
een
einde aan
aan te maken.
maken. Men
Men erkende
erkende eenparig,
eenparig, dat
dat er
er geen
geen
een einde
verbeteren
aan mij
mij was
wasenendatdat
men
zich
vanmij
mUmoest
moestontdoen.
ontdoen.
verbeteren aan
men
zich
van
Ik was
was toen
toen nog
noggeen
geennegen
negenjaren
jarenoud.
oud.De
Devader
vadermijner
mUnerpleegpleegmoeder,
van Duinkerken
Duinkerken afkomstig
afkomstig was,
was, was
was een
een zeeman
zeeman::
moeder, die
die van
men
besloot dus,
dus, mij
mij als
alskajuitsjongen
kajuitsjongenopopeen
eenschip
sèhipteteplaatsen,
plaatsen,
men besloot
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hetgeen
gebeurde. Ik hoorde
hoorde toen
toen eerst,
eerst,dat
datdeze
dezeman
man'
hetgeen terstond
terstond gebeurde.
ik tot
totdusverre
dusverre als
als mijn
miln vader
vader en
en mij
milne·
en
deze vrouw,
vrouw, die
die ik
en deze
ne
moeder
beschouwd had, mij
mil volstrekt
volstrekt niet
niet bestonden.
bestonden. De
De vrouw
vrouw
moeder beschouwd
omhelsde mil
mij lachende,
lachende, zooals
zooals zil
zij iederen
iederen dag deed,
deed, zeide
zeide mil,
omhelsde
mij,
dat
ik heel
heelgoed
goedmoest
moestoppassen,
oppassen, en
engaf
gafmij
mil tien
tien sous;
sous; de
deman,
man,
dat ik
die
altild eene
eene zekere
zekere mate
mate van
van belangstelling
belangstelling in
in mij
mil getoond
getoond
die altijd
mil zelf
zelf naar
naar het
hetrijtuig,
riltuig,dat
datin in
dien
tild
zoogoed
goed
had,
had, bracht mij
dien
tijd
zoo
en
zoo kwaad
kwaad als
als het
hetging
gingtusschen
tusschenParijs
ParilsencuCalais
Calaisreed.
reed.
en zoo
Alvorens
de zorg
zorg van
van den
den conducteur
conducteur toe
toe tetevertrouvertrouAlvorens mil
mij aan
aan de
hij zich
zich verplicht,
verplicht, mij
mil een
een laatsten
laatsten raad
raadtetegeven.
geven.
wen,
wen, achtte
achtte hij
mti, „nu
»nusta
stajejeweer
weereenzaam
eenzaamen
en
»Kleine
„Kleine man!"
man !" zeide
zeide hij
hij tot mij,
verlaten
op de
de wereld,
wereld, evenals
evenals op
op den
dendag,
dag,waarop
waaropjejegeboren
geboren
verlaten op
werdt:
vergeet niet,
niet, dat
datdedemaatschappij.
maatschappij nooit
nooit iets
iets voor
voor jeje
werdt : vergeet
gedaan
doe dus
dus ook
ook nooit
nooit iets
iets voor
voor haar
haar;; het
het leven
leven
gedaan heeft,
heeft, en
en doe
is
een strijd
strijd zonder
zonder verpoozing,
verpoozing, waarin
waarin de
de kleinen
kleinen altijd
altijd door
door
is een
de
grooten opgegeten
opgegeten worden.
worden. De
Debeide
beideeenige
eenigedeugden,
deugden,welke
welke
de grooten
je eenmaal
eenmaal in
inde
dewereld
wereld'vooruit
vooruitzullen
zullen doen
doen komen,
komen, zijn
zijn het
het'
niet, en
en nu
nu eignbladok
eigenbelang en de ondankbaarheid.
Vergeet dat niet,
aa rheid. Vergeet
vaarwel,
wij zullen
zullen elkander
elkander niet
niet weerzien."
weerzien." Hij
Hij knikte
knikte mij
mij
vaarwel, wij
nog
eens voor
voor 't'tlaatst
laatst toe,
toe, draaide
draaidemij
mijden
denrug
rugtoe
toeenenvertrok.
vertrok.
nog eens
smart:: zij
zij was
was ontzettend
ontzettend en
en brak
brak mij
Dat
was mijne
mijne eerste
eerstesmart
Dat was
voor immer het hart.
vorimehta.
hij hem
hem met
met
- Ongelukkige
kapitein, terwijl
terwijlhij
Ongelukkige vriend!
vriend ! zei
zei de kapitein,
hand drukte,
drukte, ik
ik begrijp
begrijp je en
en bebede
meeste hartelijkheid
hartelijkheid de hand
de meeste
klaag
je tevens
tevens:: want
wantjejegeschiedenis
geschiedenisisisbijna
bijnageheel
geheelgelijk.
gelijk:
klaag je
aan
de mijne.
mijne.
aan de
zagen~
- De
menschen, vervolgde
vervolgde Olivier,
Olivier, hadden,
hadden, daar
daarzijzijzagen,,
De menschen,
dat ik
ik zwak
zwak en
enziekelijk
ziekelijkwas,
was,zooals
zooals ikiklater
latervernam,
vernam,gehoopt,
gehoopt,.
dat ik
ik geen
geen weerstand
weerstand zou
zou kunnen
kunnen bieden
biedenaan
aanhet
hetzware
zwarewerk
werk
zijmij
mijveroordeeld
voroordeeldhadden,
hadden,
van het
het moeilijke
moeilijke bedrijf,
bedrijf, waartoe
waartoezij
van
spoedigzou
zoubezwijken
bezwijken;; maar
maar zij
zij werden,
werden, zooals
zooals jeje
en
datikikspoedig
en dat
ziet,
hunne verwachting
verwachting te
te leur
leur gesteld,
gesteld, voegde
voegde hij
hij er
ermet
met
ziet, in hunne
een
zekeren trots
trots bij.
bij.
een zekeren
- Dat was
was voor
voor hen
hen een
een heele
heele misrekening.
misrekening.
begon met
metkajuitsjongen
kajuitsjongen op
opeen
een haringbuis
haringbuis te
te zijn.
zijn.
- Ik begon
Gewoon
was aan
aan de
deoplettendheden
oplettendheden en
en aan
aandedebeleefdbeleefdGewoon als
als ik was
mijtottothiertoe
hiertoeomgeven
omgeven
heden van
van den
den kant
kantder
derpersonen,
personen,die
diemij
heden
hadden, stond
stond ik nu
nu ieder
iederoogenblik
oogenblik van
vanden
dendag
dagten
tendoel
doel aan
aan
hadden,
de
grofheden en
en aan
aandedemishandelingen
mishandelingen van
vaneen
eendronkaard,
dronkaard,.
de grofheden
mij geheel
geheel onder
onder den
den duim
duim had
had en
enniet
nietanders
anders tot
tot mt}
die
die mij
mij
:

.
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sprak,
dan met
met beleedigingen
beleedigingen in
in den
den mond
mond en
en met
met de
dezweep
zweep
sprak, dan
de hand.
hand. Daar
Daar wij
wijeen
eengeruimen
geruimentijd
tijdmet
metelkander
elkandergevaren
geyaren
in
in de
ik ininmijne
mijne leerjaren
leerjaren heel
heel wat
wat te
te ververhebben,
weet je,
je, dat
dat ik
hebben, weet
Su eens
eens ging
ging ikikopopdedewalvischvangst,
walvischvangst, dan
dnn
duren
gehad heb.
heb. Nu
duren gehad
weer
op de
de kabeljauwvangst,
kabeljauwvangst, of
of zeilde
zeilde met
meteen
eenslavenhaler
slavenhaler uit
uit
weer op
en
heb op
op deze
deze wijze
wijze wel
welvijfmaal
vijfmaaleen
eenreis
reisrondom
rondomdedewereld
wereld
en heb
in de
de
gedaan.
van Amerika
Amerika achtergelaten,
achtergelaten, viel
viel ik in
gedaan. Op
Op de
de kust van
handen
der wilden,
wilden, die
die mij
mij gedurende
gedurende verscheidene
verscheidene jaren
jaren gegehanden der
vangen
hielden. Na
Na schipbreuk
schipbreukgeleden
geledentetehebben
hebbenopopeen
eenwoest
woest
vangen hielden.
de Stille
Stille Zee,
Zee, begrijp
begrijp ik
ik nog
nog niet,
niet, hoe
hoe ikikniet
nietvan
van
eilandje
eilandje in
in de
lIaar, beste
beste vriend
vriend!! dat
dat
ellende
en wanhoop
wanhoop omgekomen
omgekomen ben.
ben. Maar,
ellende en
is
nog niet
niet het
hetergste.
ergste. In
]n alle
alle landen,
landen, waarheen
waarheen het
het toeval
toeval
is nog
mij
gevoerd heeft,
heeft, heb
heb ik
ik nu
nuenendan
danmeewarige
meewarige harten
harten aanaanmij gevoerd
mij gehad,
gehad,
getroffen;
zelfs de wilden
wilden hebben
hebben medelijden
medelijden met
met mij
getroffen ; zelfs
zij hebben
mij liefgehad,
liefgehad, mij,
mij, dien
dien niemand
niemandliefheeft
liefheeft;; maar
maar in
in
hebben mij
Frankrijk, in
inmijn
mijnvaderland,
vaderland,zooals
zooalsjejehet
hetland
landnoemt,
noemt,waarin
waarin
ik geboren
geboren ben,
ben, zeide
zeide hij
hij met
met onuitsprekelijke
onuitsprekelijke bitterheid,
bitterheid, dat
dat
mij op
op den
denleeftijd
leeftijd van
van negen
negen jaren
jaren
vaderland,
men mij
vaderland, waaruit
waaruit men
schandelijk
verbannen heeft,
heeft, daar
daar heb
hebikiktwee
tweeonverzoenlijke
onverzoenlijke
schandelijk verbannen
vijanden
gevonden, die
die mij
mij onophoudelijk
onophoudelijk belagen
belagen:: den laster
laster
vijanden gevonden,
en
den haat.
haat. Ongelukkig
Ongelukkig had
had men
men mij
mij niet
nietaan
aanvreemde
vreemdehanhanen den
den
kunnen toevertrouwen,
toevertrouwen, zonder
zonder zich
zicheenige
eenigeonvoorzichtige
onvoorzichtige
den kunnen
woorden
laten ontvallen.
ontvallen. Ik
Ikzelf
zelfhad
hadgedurende
gedurende mijne kindswoorden te
te laten
heid
brokstukken van
van gesprekken
gesprekken opgevangen,
opgevangen, die
die nogtans
nogtans
heid brokstukken
duidelijk
genoeg waren,
om mij
mij op
op op
op het
hetspoor
spoorder
derwaarheid
waarheid
duidelijk genoeg
waren, om
Het gelukte
geluktemij,
mij,het
hetgeheim
geheimmijner
mijnergdboorte
gèboorte te
te
te
brengen. I-Iet
te brengen.
ontdekken,
weten te
te komen,
komen, wie
wie mijn
mijnvader
vaderenenmijne
mijne
ontdekken, zelfs
zelfs te
te weten
moeder
namen alsmede
alsmede den
rang, dien
dien zij
zij in
in de
de
moeder waren,
waren, hunne
hunne namen
den rang,
maatschappij
leeren kennen.
kennen. Op
Opzekeren
zekerendag,
dag,in
in
maatschappij bekleedden,
bekleedden, te leeren
een
oogenblik van
van toorn
toorn (je
(jekent
kentdedeheftigheid
heftigheidvan
vanmijn
mijnkarakkarakeen oogenblik
ter)
had ik
ik de
dedwaasheid,
dwaasheid, te
te laten
laten merken,
merken, dat
dat ik
ik alles
alles wist.
wist.
ter) had
wasmijn
mijn
verderf
gezworen,vervolgde
vervolgde de
de
Van
dien dag
dagafafwas
Van dien
verderf
gezworen,
mij op
opalalmijne
mijneschreden
schredenenenwerden
werdendedeverschrikkelijkste
verschrikkelijkste
laster mij
mij verspreid.
verspreid. Verscheidene
Verscheidene malen
in
dingen
omtrent mij
dingen omtrent
malen viel
viel ik in
voordood
doodachtergelaten.
achtergelaten.Men
Mendeinsde
deinsde
hinderlagen
werd ikikvoor
hinderlagen en werd
verschrikkelijk,nietwaar
nietwaar?
zelfs
niet terug
terugvoor
vooreen
eenmoord
moord;; 't'tisisverschrikkelijk,
zelfs niet
?
Welnu, men
men deed
deed nog
nogmeer,
meer,men
mentrachtte
trachtteden
denkapitein
kapiteinvan
vaneen
een
schip, waarop ik
ik mij
mij ingescheept
ingescheepthad,
had,om
omtetekoopen
koopenen
ente
tebewegen,
bewegen,
mij
op de
de kust
kust van
van Nieuw-Mexico,
Nieuw-Mexico, te
te midden
midden van
van de
de onbeschaafdonbeschaafdmij op
ste Indiaansche
Indiaansche stammen
stammenvan
vangeheel
geheel Amerika,
Amerika, aan
aan land
land te
te zetten.
zetten.
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-— En liet
liet de
dekapitein
kapiteinzich
zichdaartoe
daartoeoverhalen
overhalen?
?
- 'Vaarachtig!
Oliviel" met
met een
een bitteren
bitterengrimlach,
grimlach,
—
Waarachtig ! zeide
zeide Olivier.
hU had
had eene
eeneaanzienlijke
aanzienlUke som
som ontvangen,
ontvangen, het
het was
was een
een huishuishij
hU wilde
wilde het
het lot
lotzijner
zUnerkinderen
kinderenverzekeren.
verzekeren. I ]kkwerd,
werd,
vader, hij
vader,
door laudanum
laudanum bewusteloos
bewusteloos gemaakt
zUn, op
op het
het strand
strand
na door
gemaakt te
te zijn,
wakker werd,
werd, zag
zag ik
ik het
hetvaartuig,
vaartuig,dat
datin
in
neergelegd. Toen
neergelegd.
Toen ik
ik wakker
mUne
oogen niet
niet veel
veel grooter
grooter was
was dan
dandeàevleugel
vleugel van
van een
een
mijne oogen
vll.n twee
twee dingen
dingen stonden
stonden mij
mij nu
nudus
dustetewachten,
wachten,
meeuw. Een
meeuw.
Een van
Of
door de
de Indianen
Indianen gedood
gedood te
te worden,
worden, of
Ofvan
vanhonger
hongertetestersteróf door
ven;
een, noch
nech het
hetander
andergebeurde.
gebeurde.Hoe
Hoedat
datkwam
kwam?
ven ; noch
noch het een,
?
Misschien
men dit
dit teteBeniger
eeniger tijd
tUdteteweten
wetenkomen.
komen. Ziedaar
Ziedaar
Misschien zal
zal men
müne
geschiedenis. Begrijp
Begrüp je
je nu,
nu, dat
dat ikikals
alsballing
balling naar
naar
mijne geschiedenis.
Amerika
wil gaan,
gaan, terwijl
terwül mijne
müne vervolgers
vervolgers rijk,
rijk, gelukkig
gelukkig en
en
Amerika wil
geacht
FrankrUk leven
leven?
geacht in Frankrijk
?
- Wil je
je jejedan
danteteBoston
Bostonmetterwoon
metterwoonneerzetten
neerzetten?
?
- Neen,
ik heb
hebgenoeg
genoeg van
vanhet
hetleven
levenonder
onderbeschaafden,
beschaafden,
Neen, ik
ik wil
wil het
hetnu
nueens
eensmet
metdedewilden
wilden
beproeven,misschien
misschienzal
zalik
ik
beproeven,
hen
minder wreed
wreed tetemijnen
mijnenopzichte
opzichtevinden.
vinden.Mijn
Mijnvoornemen
voornemen
hen minder
het land
land inintetegaan,
gaan,aldoor
aldoor recht
recht toe
toe recht
rechtaan
aanteteloopen,
loopen,
is,
is, het
ik een
eenIndiaanschen
Indiaansehenstam
stamontmoet
ontmoet;; ik
ikzal
zaldezen
dezen gastgasttotdat
totdat ik
vrijheid
mij bij
bij aansluiten.
aansluiten. Gelukkig
Gelukkig heeft
heeft mijn
mijn
vrijheid vragen
vragen en
en er mij
mij reeds
reeds inindedezeden
zedender
derinboorlingen
inboorlingen van
van
vervlogen
leven mij
vervlogen leven
Amerika
ingewijd; ik
ik ben
ben geen
geennieuweling
nieuwelingmeer
meerinindergelijke
dergelijke
Amerika ingewijd;
dingen,
ben er
erzeker
zekervan,
van,dat
dathet
hetmij
mijzalzalgelukken,
gelukken,mij
mij
dingen, en
en ik ben
de
liefde teteverwerven
verwerven van
vandie
diemenschen,
menschen,welke
welke men
men met
met
de liefde
minachting
wilden noemt.
noemt.
minachting wilden
zij zoo,
zoo, ikikkan
kandat
datalles
allesniet
niet
afkeuren;
bent
-— Het
Het zij
afkeuren
; jeje bent
bent jong,
jong, dapper,
dl1Pper, behendig
behendig en
en schrander
schrander;; dat
dat isis
krachtig,
krachtig, je bent
al
meer dan
dan noodig
noodig is
is om
om dit
ditonzinnige
onzinnige plan
plan tetedoen
doen slagen.
slagen.
al meer
Je zult
zult vijf,
vijf, misschien
misschien wel
wel tien
tienjaren
jarenonder
onderdedeIndianen
Indianendoordoorbrengen,
maar dit
dit leven
leven eenmaal
eenmaal zeker
zeker moede
moede worden.
worden. Wat
Wat
brengen, maar
zal je
je dan
dan doen
doen??
ik dan
dan zal
zaldoen
doen?
- Wat ik
?
- Ja.
-— 'Wie
weet!! De
De ondervinding
ondervindingzal
zalmijn
mijnverstand
verstandtot
totrijpheid
rijpheid
Wie weet
gebracht,
misschien de
smart verbannen,
verbannen, den
den haat
haat uit
uit mijn
mijn
gebracht, misschien
de smart
hart uitgedoofd hebben, en dan zal ik zonder twijfel vergiffenis hartuigedofbn,azlikodertwjfvgnis
Is dat
dat
schenken
hen, die
die mij
mij zooveel
zooveel hebben
hebben doen
doen lijden.
lijden. Is
schenken aan
aan hen,
niet
eene wraak,
wraak, mijner
mijner waardig
waardig?
niet eene
Olivier!! Maar
Maar daartoe
daartoe zal
zal je
je nimmer
nimmer komen.
komen. Tracht
Tracht
-— Ja, Olivier

14
14
mij
niet tot
totandere
andere gedachten
gedachten te
te brengen,
brengen, want
want dit
dit zou
zou toch
toch
mij niet
ken je
je en
en weet,
weet, dat
dat je
je dit
dit toch
toch
vruchtelooze
vruchteloozemoeite
moeitezijn.
zijn. Ik ken
nooit zult doen.
nooit
doen.
De
wendde het
hethoofd
hoofdafafzonder
zonderantwoord
antwoordtetegeven,
geven,
De jonkman wendde
stond
en begaf
begafzich
zichnaar
naarhet
hetverdek,
verdek,terwijl
terwijlhij
hijden
denkapitein
kapitein
stond op en
alleen
de kaj
kajuit
achterliet.
alleen in de
uit achterliet.

HOOFDSTUK
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II.

Hoe kapitein Pierre
Durand en zijn
Pierre Durand
zijn vriend van
elkander scheidden.
Den
volgenden dag
kapitein, zoodra
zoodra er
aan alle
alle gegeDen volgenden
dag gaf
gaf de
de kapitein,
er aan
bruikelijke
formaliteiten voldaan
voldaan was,
was, bevel,
bevel, de
de sloep
sloep uit
uit te
te
bruikelijke formaliteiten
zetten.
Hij stapte
staptedaarin
daarinmet
metzijn
zijnvriend,
vriend,enennunubegaven
begavenbeiden
beiden
zetten. Hij
zich
naar de
de stad.
stad.
zich naar
Gedurende
overtocht werd
werd erergeen
geenwoord
woordgewisseld,
gewisseld,
Gedurende den
den overtocht
hetzij
omdat de
de beide
beide mannen
mannen in
in het
hetbijzijn
bijzijnder
dermatrozen
matrozenniet
niet
hetzij omdat
over hunne
over
hunne bijzondere
bijzondere aangelegenheden
aangelegenheden wilden
wilden spreken,
spreken, hetzij
hetzij
zij er
er de
de voorkeur
voorkeur aan
aangaven,
gaven, zich
zichgeheel
geheelininhunne
hunnegedachten
gedachten
zij
verdiepen. Al
Al spoedig
spoedig stapten
staptenzij
zijopopdedekade,
kade,
diemet
metkoopkoopte verdiepen.
die
waren van
van allerlei
allerlei soort
soort beladen
beladen was,
was, aan
aan wal.
wal. Boston
Boston had
had
waren
trap van
van bloei
bloei bereikt,
bereikt, dien
dien het
het later
laterzou
zou
toen nog
nog niet
niet dien
dien trap
toen
bereiken, maar
maar reeds
reeds was
was de
dehandel
handelerervrij
vrijbelangrijk
belangrijken
envond
von'd
bereiken,
men er
er zekere
zekeregemakken
gemakken des
deslevens,
levens,die
diemen
mendestijds
destijdsononvermen
verschillig in
in welke
welke haven
haven van
van Frankrijk
Frankrijktevergeefs
tevergeefszou
zougezocht
gezocht
schillig
hebben.
De Amerikanen
Amerikanen hadden
hadden zich
zich met
met dien
dienrusteloozen
rusteloozen ijver,
ijver,
De
welke hun eigen
eigen is,
is, gehaast,
gehaast, de
de sporen,
sporen, die
(lie er
erdoor
doorden
denonafonafwelke
hankelijkheidsoorlog achtergelaten
waren, tetedoen
doenverdwijnen.
verdwijnen.
hankelijkheidsoorlog
achtergelaten waren,
stad, die
die om
omzoo
zootetespreken
sprekengeheel
geheel
verjongdwas,
was,had
hadeene
eene
De stad,
verjongd
anderegedaante
gedaantegekregen
gekregenenen
vroolijke
enwelvarende
welvarende
geheel andere
datdat
vroolij
ke en
voorkomen aangenomen,
aangenomen, hetwelk
zulk eene
eene groote
groote mate
matevan
van
voorkomen
hetwelk zulk
bekoorlijkheid bijzet
bijzet aan
aan de
de groote
groote brandpunten
brandpuntenvan
vanden
denhandel,
handel,
bekoorlijkheid
iedereen door
doorarbeid
arbeidgemakkelijk
gemakkelijkininzijn
zijnlevensonderhoud
levensonderhoud
waar iedereen
kan voorzien
voorzien en daarom
daarom met
met zijn
zijn lot
lot tevreden
tevreden is.
is.
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Toen zij
zij aan
aan wal
walstapten,
stapten,nam
namde
dekapitein
kapitoinzijn
zijnvriend
vriendter
terzijde.
zijde.
enkel woordje,
woordje, zeide
zeide hij
hij tot
tot hem.
hem.
- Een
Een enkel
op!!
- Spreek op
- Wanneer
de stad
stad te
te verlaten
verlaten?
Wanneer denk
denk je de
- Vanavond
vóór den
den ondergang
ondergang der
der zon.
zon.
Vanavond nog,
nog, twee
twee uren vóór
gauw al
al??
- Zoo
Zoo gauw
ikverlang
verlangererreeds
reedsnaar,
naar,dede
zuiverelucht
luchtder
dergroote
groote
- Ja, ik
zuivere
mijvan
vandedeketenen
ketenender
derbeschaving
beschaving
prairieën
te ademen
ademen en
enmij
prairieën in te
ontslagen
te gevoelen.
gevoelen.
ontslagen te
- Beloof
ding.
Beloof mij
mij één ding.
- Al wat
wat je
je maar
maar wilt.
wilt.
ben genoodzaakt
genoodzaakt je te verlaten
verlaten om
om mij
mij naar
naarden
denreeree- Ik ben
der
van het
hetschip
schiptetebegeven.
begeven. 't 'tIsIseen
eenbezoek,
bezoek, dat
dat op
op zijn
zijn
der van
hoogst een uur zal duren. Wacht mij met het ontbijt.
hogstenurzald.Wchtmijeonb.
- Dat wilde
wilde ik
ik je
je juist
juistvoorstellen.
voorstellen.
- Dat komt
komt dus
dus goed.
goed. Maar
Maar beloof
beloof mij
mij dan,
dan, dat
datjejejejevóór
vóór
je
mijne
terugkomst volstrekt
volstrekt niet
nietmet
metde
detoebereidselen
toebereidselen tot
tot je
mijne terugkomst
vertrek zult
zultbezighouden.
bezighouden.
- Waarom dat?
dat? In
In een
een uur
uurkan
kanmen
menheel
heelwat
watafdoen,
afdoen, en
en
ik herhaal
herhaal het
het je,
je, dat
dat ikikgeen
geenenkelen
enkelennacht
nachtmeer
meerteteBoston
Boston
wil doorbrengen.
doorbrengen.
denverloren
verlorentijd
tijdwel
welweer
weer
- Wees
maar gerust
gerust;; ik
ik zal
zaljeje den
Wees maar
helpen
inhalen.
helpen inhalen.
het dan
dan volstrekt
volstrekt wilt
wilt ....
- Als
Als je het
....
- Je zult
zult erermij
mijgenoegen
genoegen mee
mee doen.
doen.
zij zoo
zoo!! Ik beloof
beloof het
het je.
je.
- Het zij
- Ik dank
dank je
je!! Blijft
Blijft dat
datdus
dusafgesproken
afgesproken?
- Waarachtig
Waarachtig !!
- Maar
zullen wij
wij ontbijten?
ontbijten?
Maar waar zullen
- Hier maar,
maar, als
alshet
hetjejehetzelfde
hetzelfdeis,is,antwoordde
antwoorddeOlivier,
Olivier,
terwijl
hij naar
naar een
een logement,
logement, dat
dat zich
zich inindedenabijheid
nabijheid der
der
terwijl hij
haven bevond,
bevond, wees.
wees.
- Heel goed
goed!! Dan
Dan zullen
zullen wij
wij onder
onder het
hetontbijt
ontbijthet
hetgezicht
gezicht
op
de zee
zee hebben.
hebben. Nu ga
ga ik
ikheen.
heen. Tot
Totstraks
straks!!
op de
- Tot straks
straks!!
Zij
verlieten elkaar.
elkaar.
Zij verlieten
Olivier
peinzend voor
voor zich
zich kijken.
kijken.
Olivier bleef peinzend
- Waarom
zou Pierre mij
mij toch
toch hebben
hebben laten
laten beloven,
beloven, mij
mij
Waarom zou
vóór
zijne terugkomst
terugkomst met
met niets
niets anders
anders bezig
bezig te
te houden?
houden? Zou
Zou
vóór zijne
hij
misschien denken,
denken, dat hij
hij vandaag
vandaag gelukkiger
gelukkiger zal
zal zijn
zijn dan
dan
hij misschien
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gi8terell
en mij
mij van
vanbesluit
besluitdoen
doenveranderen?
veranderen?mompelde
mompeldehij
hij bij
bij
gisteren en
zichzelven,
zijn vriend,
vriend, die
diezich
zichmet
methaastige
haastigeschreschrezicllzelven, ten,ijl
terwijl hij
hij zijn
den
verwijderde, nakeek
nakeek; ; hij
hij moet
moet mij
mij echter
echtergoed
goedgenoeg
genoeg
den verwijderde,
kennen
weten, dat
dat ik,
ik, als
alsikikeens
eenseen
eenbesluit
besluitgenomen
genomen
kennen om
om te weten,
heb,
daarop nooit
nooit terugkom.
terugkom. Doch
Doch wij
wij zullen
zullen eens
eens zien.
zien. Arme
Arme
heb, daarop
vriend!
voegde hij
met een
een onderdrukten
onderdrukten ,zucht
bij;; hij
hij is
is
vriend ! voegde
hij er met
zucht bij
de
eenige man,
man, die
die mij
mijwerkelijk
werkelijkgenegenheid
"genegenheid.betoond
betoondheeft
heeft;
de eenige
;
hij
is dan
dan ook
ookdede"
eenige,dien
dienhet
hetmij
mijspijt
spijttetemoeten
moeten ververhij is
eenige,
laten,
terwijl ik
ik aan
aan de
dewereld
wereldvaarwel
vaarwel zeg.
zeg.
laten, terwijl
Terwijl
Olivier alzoo
alzoo den
den vrijen
vrijen loop
loopaan
aanzijne
zijnegedachten
gedachten
Terwijl Olivier
het
liet,
gebonden als hij
hij was
was door
door zijne
zijne belofte,
belofte, gebruikte
gebruikte hij
hij het
liet, gebonden
uur,
dat zijn
zijnvriend
vriendhem
hemgevraagd
gevraagdhad,
had,met
meteene
eenewandeling
wandeling
uur, dat
door
de stad
stad tetedoen,
doen,naar
naardedewinkels
winkelstetekijken
kijkenenendiegene
diegene
door de
te onthouden,
onthouden, welke
welke hij
hijdacht
dachttete
bezoeken,wanneer
wanneerhet
hetoogenoogenbezoeken,
blik zou
zou gekomen
gekomen zijn
zijn ,\ om
de inkoopen
inkoopen te
te doen
doen voor
voorden
denververom de
ren
tocht, dien
dien hij
hij dacht
dachtteteondernemen.
ondernemen.
ren tocht,
Juist na
na verloop
verloop van
van een
een uur
uurontmoetten
ontmoetten de
debeide
beide mannen
deurvan
vanhet
hetlogement
logement;
haddenniet
niet
elkander
voor de
de deur
elkander vlak voor
; zijzijhadden
stipter
op hun
hun tijd
tijd kunnen
kunnen zijn.
zijn.
stipter op
Zij
traden het
het logement
logement binnen
binnen en lieten
lieten het
het ontbijt
ontbijt inineen
een
Zij traden
afzonderlijk
klaarzetten.
afzonderlijk vertrek klaarzetten.
De
maaltijd liet
liet niets
niets tetewenschen
wenschen over
over en
en de
deeetlust
eetlust der
der
De maaltijd
beide
mannen evenmin.
evenmin. Zij
gebruikten het ontbijt
ontbijt in
in eene
eene
beide mannen
Zij gebruikten
vroolijke
vroolij ke stemming.
- Laat
ons nu
nu eens
eenspraten,
praten, zei
zeidedekapitein,
kapitein,terwijl
terwijl hij
hij
Laat ons
suiker
in zijn
zijn koffie
koffie deed.
deed.
suiker in
Fransch ontbijt
ontbijt besteld.
besteld.
Zij
hadden een echt
echt Fransch
Zij hadden
- Wel
ja, laat
laatons
onseens
eenspraten,
praten,gaf
gafOlivier
Olivierlachende
lachende ten
ten
Wel ja,
antwoord.
Van alle
alle goede
goede dingen
dingen isis mijns
mijns inziens
inziens het
het beste,
beste,
antwoord. Van
na
een stevigen
stevigen maaltijd
maaltijd met de
de ellebogen
ellebogen op de
de tafel
tafel en
en met
met
na een
een
sigaar in
in den
denmond
mondeens
eensmet
meteen
eengoed
goedvriend
vriendtetekeuvelen.
keuvelen.
een sigaar
- Dat
ben ikikvolkomen
volkomen met
met je
je eens,
eens, en
en toch
toch zal
zal je
je over
over
Dat ben
eenige
uren geheel
geheel uit
uiteigen
eigenverkiezing
verkiezingmisschien
misschien voor
voor altijd
altijd
eenige uren
van
genot verstoken
verstoken zijn.
zijn.
van dit genot
- Och, wat zal ik daarvan
daarvan zeggen?
zeggen? De
Demensch
menschis
is onverzadelijk,
onverzadelijk,
het onbekende
onbekende trekt
trekt hem
hemzijns
zijnsondanks
ondanksaan,
aan,en
enhij
hijverlaat
verlaatalles
alles
om
een schaduw
schaduw na
te loopen.
loopen. De
De fabel
fabel van
van La
La Fontaine
Fontaine zal
zal
om een
na te
altijd waar
waar blijven.
blijven.Maar
Maarlaat
laatons
onsover
overiets
ietsanders
andersspreken,
spreken,als
als je
je
het goedvindt. Niets is naar mijne meening dwazer dan over hetgodvin.Nsarmjenigdwzaover
dingen
spreken waaraan
waaraan toch
toch niets
niets meer
meerteteveranderen
veranderenvalt.
valt.
dingen te spreken
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-— Je hebt
hebt gelijk.
gelijl\:. Op
Op jejegezondheid
gezondheid!
jouwe!! Die
Die rum
rum isis overheerlijk.
overheerlijk. Ik
Ik heb
heb liever
liever
-— Op
de jouwe
Op de
rum
dan brandewijn
brandewijn in
de koffie.
koffie. En
En jij
jij ??
rum dan
in de
houd van
van allebei
allebei evenveel.
evenveel. Weet
wel, wat
wat ik
ik heb
heb
-— Ik houd
Weet je wel,
gedaan, sedert
sedert ik je
?
je verlaten
verlaten heb
heb?
gedaan,
- Wel zeker niet. Hoe
Hoc zou
zou ik
ikdat
datweten
weten?
?
- Dan
ik het
hetjeje eens
eens zeggen.
zeggen.
Dan zal ik
De
kapitein stond
stond op,
op, begaf
begafzich
zichnaar
naareen
eenraam,
raam,keek
keekeenige
eenige
De kapitein
links, gaf
gaf een
een wenk
wenk en
enging
gingtoen
toen weer
weer
oogenblikken
oogenblikken rechts
rechts en
en links,
doodbedaard
vriend zitten.
zitten.
doodbedaard tegenover
tegenover zijn
zijn vriend
Ofschoon
niets van
van deze
dezezonderlinge
zonderlingehandelwijze
handelwijzebebeOfschoon Olivier
Olivier niets
nietweinig
weinig
greep
en ofschoon
ofschoon zijne
zijne nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid daardoor
daardoor niet
greep en
nietdedeminste
minsteopmerking
opmerkingen
en
gaande
maakte hij
hij niet
gaande gemaakt
gemaakt werd, maakte
bleef zijne koffie
koffie doodbedaard
niets gezien
gezien had.
had.
doodbedaard opslurpen, alsof hij niets
Vijf minuten
minuten later
latertraden
tradenerereenige
eenigemannen
mannenbinnen,
binnen,maakten
maakten
eene
zwijgende buiging,
buiging, legden
legden verscheidene
verscheidene pakketten,
pakketten, waarwaareene zwijgende
zij beladen
beladen waren,
waren, op
opeene
eenetafel
tafelneer
neeren
envertrokken,
vertrokken,gelijk
geluk
mee
mee zij
zij
gekomen waren,
waren, terwijl
terwijl zij
zij de
dedeur
deurachter
achterzich
zichdichtdeden.
dichtdeden.
zij gekomen
moet dat
datbeteekenen
beteekenen?? vroeg
vroegOlivier,
Olivier,terwijl
terwijlhij
hijzijn
zijn
- Wat moet
met eene
eene zekere
zekere gejaagdheid
gejaagdheid aankeek.
aankeek.
vriend
vriend met
nu heb
hebik
ikje
jebeet:
beet:
- Ziezoo
kapitein lachende
lachende uit,
Ziezoo! !riep
riep de
de kapitein
uit, nu
er zijn
zijn dus
dusnog
nogBenige
eenigedingen,
dingen,die
diebijbijmachte
machtezijn
zijnom
omjeje nieuwsnieuwsgierigheid
op te
te wekken.
wekken.
gierigheid op
is eenvoudig
eenvoudig uit belangstelling,
belangstelling, dat
- Toch
Toch niet:
niet : het is
dat..•.
... .
- Goed,
zullen er
er wel
welop
opterugkomen,
terugkomen,maar
maar het
het
Goed, goed!
goed ! Wij
Wij zullen
is
de tijd
tijd nog
nog niet
niet toe.
toe. Zeg
Zegmij
mij eens,
eens, of
of je
jenog
nog altijd
altijd bij
bH
is er de
plan blijft
blijft om
om vanavond
vanavond te
te vertrekken
vertrekken?
je plan
- Zeker,
hernam Olivier,
Olivier, terwijl
terwijl hij
hÜ eene
eenebeweging
bewegingmaakte
maakte
Zeker, hernam
zal je
jezelfs
zelfs verlof
verlofvragen
vragen om
om ....
alsof
wilde opstaan,
opstaan, ik zal
alsof hij
hij wilde
- Wij
hebben den
den tijd
tijdwel,
wel,antwoordde
antwoorddede
dekapitein,
kapitein, terwijl
Wij hebben
hij hem de hand op den schouder legde; er is, voor zooverhijemdanopschuerlgd;i,voz
ik weet,
weet, geen
geen bezwaar
bezwaar bij
bij om
om nog
nog wat
wat teteblijven
blijven zitten.
zitten.
- Neen,
Neen, maar
maar....
... .
- Een oogenblikje
oogenblikje slechts.
slechts.
zij zoo
zoo!!
- Het zij
laat ons
ons openhartig met elkaar spreken.
spreken. Wil
Wilje
jedat?
dat?
-~ Welnu, laat
- Niets
Niets liever
liever dan
dan dit.
dit.
—
Wij zijn
zijn oude
oude vrienden,
vrienden, en
en worden
worden dus
dus niet
niet zoo
zoo licht
licht
- Wij
boos om
om iets.
iets.
boos
Zeker niet.
niet. Maar
Maar waar
waar wil
wiljejeheen
heen?
- Zeker
?
...

De outlaws van
van den
den Missouri.
!lfissouri.
De

2
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ik je
je zeggen.
zeggen. IIeb
Heb jejegeld
geld?
Dat zal
zal ik
?
- Dat
Zou je
je mij
mij wat
watwillen
willenleengin
leenen?
?
- Zou
~lisschien;; maar
maar antwoord
antwoordnaij
mij even openhartig
als ik
ikvraag.
vraag.
openhartig als
- Misschien
heb geld
geld genoeg.
genoeg.
- Ik heb
wat ik
ikmet
metgeld
geldbedoel,
bedoel, isiseen
eengroote
grootesom.
som.
- !Iaar
Maar wat
hebhonderd
honderddertig
dertigSpaansche
Spaansche
zelf over.
over. IkIkheb
Oordeel daar zelf
- Oordeel
onzas
mijn gordel
gordel genaaid;
genaaid; bovendien
bovendien heb
heb ik
ik in
ineen
eenzakje,
zakje,
onzas in
in mijn
dat ik
ik om
om mijn
mijn hals
halsheb
hebhangen,
hangen,twaalf
twaalfdiamanten
diamantenzitten,
zitten,die
die
gezamenlijk
minstens honderd
honderd twintig
twintig duizend
duizend franken
franken waard
waard
gezamenlijk minstens
zijn. Ben
Ben je
jenu
nugerustgesteld
gerustgesteld?
ik wel
wel wat
wat van
vanThomas
Thomas weg.
weg.
- Bijna.
heb ik
Bijna. Maal'
Maar toch
toch heb
- Wil je
je ze
ze zien
zien?? Kijk
KÜk dan
dan maar
maar!
!
En nu
nu knoopte
knoopte hij
hij zijn
zijn jas
jas los,
los, haalde
haalde er
er het
het zakje
zakje uit en
liet twaalf
twaalfdiamanten
diamantenvan
vanhet
hetzuiverste
zuiverstewater
wateropopde
detafel
tafelrollen.
rollen.
vind jeje ze
ze?? vroeg
vroeg hij.
hij.
- Hoe vind
- Prachtig,
als de
de onzas
onzas ....
Prachtig, en als
- Maar dat
dat isistoch
tochwat
watalalteteerg.
erg.
Doch
welaan!
daarheb
heb
Doch
welaan
! daar
mijn gordel,
gordel, en
en bovendien
bovendien heb
in mijn
mijn vest
vest bijna
büna twee
twee
je mijn
heb ik in
datgenoeg,
genoeg, of
ofmoet
moet men
men een
een
duizend
aan goud.
goud. IsIsdat
duizend franken
franken aan
aldie
die
millionair
een land
land te
te reizen,
reizen, waar
waarmen
menaan
aanal
millionair zijn
zijn om
om in een
rijkdommen
toch niets
niets heeft
heeft?
rijkdommen toch
?
Terwül
dit zeide,
zeide, had
had hij
hÜ het
hetgoud
gouden
enden
dengordel
gordelbij
bÜ de
de
Terwijl hÜ
hij dit
diamanten
op de
de tafel
tafel geworpen.
geworpen.
diamanten op
- Ik verklaar
verklaar mü
dat goed
goed nu
numaar
maarweer
weer
mij voldaan:
voldaan : pak
pak al dat
is het
het mijn
mün beurt.
beurt.
in,
zei de
de kapitein.
kapitein. En
in, zei
En nu is
- Welzoo,
is, naar
naar het
hetschijnt,
schünt, nog
nog niet
nietgedaan,
gedaan, antantWelzoo, het is,
woordde
op een
een vroolij
vroolüken
toon, terwijl
terwülhij
hÜzijne
züne schatschatwoordde Olivier
Olivier op
ken toon,
ten
bÜ zich
zich stak.
stak.
ten bij
benjejeongeduldig
ongeduldig!! IkIkben
bennog
nogternauwernood
ternauwernoodbegonbegon- Wat
Wat ben
nen.
Ik zal
zaljejestraks
strakswel
welmeer
meerbelang
belanginboezemen.
inboezemen. Wacht maar!
maar !
nen. Ik
wacht geduldig,
geduldig, antwoordde
antwoordde hij
op den
den toon
toon van
van
- Ik wacht
hij op
iemand,
eigenlijk niet
meent, wat
wat hij
hij zegt.
zegt.
iemand, die
die eigenlijk
niet meent,
ons nu eens
eens in
in vollen
vollen ernst
ernst praten.
praten.
Laat ons
- Lllat
zou niet
niet kwaad
kwaad zijn.
zÜn.
dat zou
- JQ.,
Jh, dat
wilt den
den gek
gek met
met mij
mij steken.
steken.
- Je wilt
Ikben
benzoo
zooernstig
ernstigals
alshet
hetmaar
maarmogelijk
mogelükis.
is.
- Wel zeker niet. Ik
zal je toch
toch nooit
nooit gelukken,
gelukken, mij
müvan
vanmijn
münonderwerp
onderwerp
- Het zal
af te brengen.
brengen.
dat weet
weet ikikwel.
wel.Maar
Maal'gagavoort
voort;
zaljejeniet
niet meer
meer
Nu, dat
; ikik
zal
- Nu,
in de
rede vallen.
vallen.
de rede
...

.
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- Ik vraag
vraag je
je niet
niet meer
lIleer dan
danvijf
vij fminuten.
minuten.
ben edelmoedig
edelmoedig: :ikik sta
er tien
tien toe.
toe.
— Ik ben
sta je
je er
noodig heb.
heb.
Dat isismeer
meer dan
dan ikiknoodig
-- Dat
- Lieve
bent rederijker
rederUkeI' dan
dan een
een advocaat.
advocaat. GGa
hemel! ! Je bent
Lieve hemel
voort!
voort !
Hetisistevergeefs,
tevergeefs,dat
datikikmij
mUvroolij
vroolUk
wensell
- Och,
Olivier!! Het
Och, Olivier
k Wensen
voor
doen. Ik
Ik voel,
voel, dat
dat de
de tranen
tranen mij
mU inindedeooges
oogenkomen
komen
voor te
te doen.
bU
de gedachte
gedachte aan
aan onze
onze scheiding
scheiding;; het
het hart
hartbloedt
bloedtmij
mUbij
bUde
de
bij de
gedachte,
dat ik
ikdeze
dezevriendenhand,
vriendenhand, die
die ik
ikop
opdit
ditoogenblik
oogenblik
gedachte, dat
druk,
in het
het vervolg
vervolg misschien
misschien nimmer
nimmer meer
meer in de
de mijne
mUne zal
zal
druk, in
leggen.
- Verban
deze gedachten,
gedachten, beste
beste vriend
vriend!! Misschien
Misschien zullen
zullen
Verban deze
wij
elkander eer ontmoeten
ontmoeten dan
dan wij
wij wel
wel denken.
denken.
wij elkander
je een
een profeet
profeet zijn
ZUIl!! Maar
Maal' ik
ik huiver
huiver bij
bU de
de gege- Mocht je
dachte,
dat je
je jeje zoo
zoogeheel
geheelalleen
alleennaar
naaronbekende
onbekendeoorden
oorden
dachte, dat
begeeft,
midden. van
van volken,
volken, wier
wier taal
taaljeje zelfs
zelfs niet
nietverstaat.
verstaat.
begeeft, te middenditopzicht
opzicht vergis
vergis je je:
je: ik
ik spreek
spreek althans
althansevengoed
evengoed
- In dit
als mijne
mijne moedertaal
moedertaal het Engelsch,
Engelsch, het Spaansch
Spaansch en het
het HolHollandsch,
zonder daarbij
daarbU vier
vierofofvijf
vijfIndiaansche
Indiaanschedialecten
dialecten tete
landsch, zonder
rekenen,
die ik
ik heb
heb leeren
leeren spreken.
spreken.
rekenen, die
kanniet
niet
begrUpen,
zoovele
- Des
beter, maar
maarikikkan
Des te beter,
begrijpen,
hoehoeje
je zoovele
dingen
hebt kunnen
kunnen leeren
leerentetemidden
middenvan
vandedeonafgebrokene
onafgebrokene
dingen hebt
sedert jeje kindsheid
kindsheid leidt.
leidt.
bezwaren
leven, dat
dat jeje sedert
bezwaren van
van het leven,
- Wel,
dat isis doodeenvoudig.
doodeenvoudig. Toen
Toen ik voor
voor 't'teerst
eerstop
opeen
een
Wel, dat
schip
kwam, kon
een beetje
beetje lezen
lezen en
en schrijven,
schrijven, en
en daar
daar ik
ik
schip kwam,
kon ik een
de studie
studie opheb,
opheb, heb
gestudeerd, en
daar ik van
van
veel
veel met
met de
heb ik gestudeerd,
en daar
lezen
houd, heb
heb ik
ik veel
veelgelezen.
gelezen.
lezen houd,
herinner mij,
mij, dat
dat ik
ik je
je altijd
altijd in
inalle
alle
- Dat
ook zoo.
zoo. Ik herinner
Dat is ook
hoeken
van het
het schip
schip ontmoette
ontmoette met
meteen
eenboek
boek ininde
dehand,
hand,
hoeken van
je een
een oogenblik
oogenblik voor
voor je
je zelf
zelf hadt
hadt;; maar
maar hoe
hoe zal
zal je
je
zoodra
loodra je
nu kunnen lezen?
nukelz?
boek isis mooier
mooier dan
dandat,
dat,hetwelk
hetwelk door
door God
God zelf
zelf
- Welk
Welk boek
geschreven
op de
de vlakten,
vlakten, op
op de
debergen,
bergen, zelfs
zelfs tot
tot op
op de
de
geschreven isis op
minste
grassprietjes? ? riep
Olivier met
met geestdrift
geestdrift uit.
uit. Geloof
Geloof
minste grassprietjes
riep Olivier
mij,
beste vriend
vriend! ! nimmer
wordt men
men het
het moede,
moeqe, het
het heilige
heilige
mij, beste
nimmer wordt
boek
natuur tetedoorbladeren,
doorbladeren, want
wantaltijd
altUdvindt
vindtmen
mendaarin
daarin
boek der natuur
gerust, hernam
hernam hij
hij
troost,
hoop en
bemoediging; maar
stel je gerust,
troost, hoop
en bemoediging;
maar stel
ik heb
heb twee
twee boeken
boeken bij
bij mij,
mij, die
die naar
naar
op
een zachtereu
zachteren toon,
toon, ik
op een
mUne
meening al
al de
degroote
grootemenschelij
menschelUke
gedachtenomvatten,
omvatten,
mijne meening
ke gedachten
die
den mensch
mensch beter
betermaken
makenen
enhem
hemden
denmoed
moedteruggeven,
teruggeven,
die den
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wanneer
hU onder
onder het
het gewicht
gewicht van
van den
den tegenspoed
tegenspoed dreigt
dreigt te
te
wanneer hij
bezwijken.
deze boeken
boeken van
van buiten,
buiten, en
entoch
tochherlees
herleesik
ik
bezwijken. Ik
Ik ken deze
ze
telkens.
ze telkens.
uit zijn
zijnzak
zaktwee
tweeboeken,
boeken, die
die in
in zwart
zwart
Hij
haalde daarop
daarop uit
Hij haalde
segrijnleer
gebonden waren en
en waarvan
waarvanhet
heteene
eenezeer
zeerdun
dunwas,
was,
segrijnleer gebonden
op de
de tafel
tafel neer.
neer.
en
legde ze op
en legde
De
kapitein strekte
strekte er
er dedehand
handnieuwsgierig
nieuwsgierig naar
naar uit
uiten
en
De kapitein
open.
sloeg
sloeg ze open.
- Hoe
nu?? riep
riep hij
hij uit,
uit,terwijl
terwijlhij
hijzijn
zijnvriend
vriend met
met eene
eene
Iloe nu
uitdrukking
van de
de grootste
grootsteverwondering
ver"\Vondering aanstaarde,
aanstaarde, de
de
uitdrukking van
Navolging
Christus en
enMontaigne
Montaigne!!
Navolging van
van Jezus Christus
de Navolging
Navolging van
van Jezus
Jezus Christus
Christus en
enMontaigne,
Montaigne, dat
dat
- Ja, de
is
te zeggen
zeggen dedemeest
meestvolkomene
volkomeneenentegelijkertijd
tegelijkertijdde
demeest
meest
is te
ware
uitdrukking van
den twijfel
twijfel en
en van
van het
hetgeloof,
geloof, de
de
ware uitdrukking
van den
ontkenning
de bevestiging
bevestiging:: is dat
dat niet
nietdedegeschiedenis
geschiedenisder
der
ontkenning en
en de
wereld door
door
geheele
menschelijke
geheele men
schelij kewijsbegeerte,
wijsbegeerte,sedert
sedert God
God de
de wereld
ik met
metdeze
dezetwee
twee
zijne
machtige hand
hand heeft
heeft gewrocht
gewrocht?? Heb
Heb ik
zijne machtige
boeken
bij mij,
mij, en
enmet
methet
hetheerlijke
heerlijkeschouwspel
schouwspel der
der natuur
natuur
boeken bij
deprachtigste
prachtigste der
derbibliotheken
bibliotheken ter
termijner
mijner
rondom
mij, niet
niet de
rondom mij,
beschikking?
beschikking ?
- Ik weet
weet niet,
niet, wat
watikikjeje
antwoordzal
zalgeven,
geven,beste
beste
tenten
antwoord
Ikgevoel
gevoelmij,
mij, mijns
mijns ondanks,
ondanks, overwonnen en meegesleept.
meegesleept.
vriend! Ik
Ik
durf je
je geen
geen gelijk
gelijk geven,
geven, en
en toch
toch heb
heb ik
ik den
den moed
moed niet
niet
Ik durf
om te
te zeggen,
zeggen,dat
datjejeongelijk
ongelijkhebt.
hebt.JeJebent
bentwel
welhonderd
honderdpercent
percent
in mijne
mijne achting
achting gerezen,
gerezen, nu
nuikikjejezoo
zoohoor
hoorspreken.
spreken.Ga
Gaheen,
heen,
je bent
bent een
eenvan
vandie
diestrijders,
strijders,welke
welkede
detegenspoed
tegenspoed reinigt
reinigt en
en
die
door het lijden
lijden groot
groot worden.
worden. Je
Je zult
zultjejezwakheid
zwakheidzonder
zonder
die door
je
twijfel
dikwijls gevoelen
gevoelen in den
denreusachtigen
reusachtigen strijd,
strijd, dien
dien je
twijfel dikwijls
denkt
te voeren,
voeren, maar
maarjejezult
zultnooit
nooit
vallen,
zelfsdededood
doodzal
zal
denkt te
vallen,
enen
zelfs
je niet bedwingen
bedwingen wanneer
wanneer jeje laatste
laatste uur
uurzal
zalgeslagen
geslagenhebben.
hebben.
- Vooral daar
daar de
dedood
doodniets
nietsanders
andersisisdan
daneene
eenenoodzakelijke
noodzakelijke
gedaanteverwisseling,
reinigingvan
vande
deruwe
ruwestof,
stof,overwonoverwongedaanteverwisseling, eene reiniging
hij erermet
meteen
een
nen
door het
het goddelijk
goddelijk verstand
verstand;; maar,
maar, voegde
voegde hij
nen door
glimlach
bU, het
het komt
komtmij
mijvoor,
voor,dat
datwij
wUons
onsdoor
dooralalteteernstige
ernstige
glimlach bij,
gedachten laten
laten meesleepen,
meesleepen. die
die ons
ons ver
vervan
van ons
ons onderwerp
onderwerp hebben
hebben
er dus
dus op
op terugkomen
terngkomen;; want
wantde
detijd
tijdgaat
gaat
doen
Laatons
ons er
doen afdwalen. Laat
uuronzer
onzer
scheidingnadert
nadertmet
metrassche
rasscheschreden.
schreden.
voorbij
hetuur
voorbij en het
scheiding
Op
dit oogenblik
oogenblik deed
deed zich
zich het
hethoefgetrappel
hoefgetrappel van
vanpaarden
paarden
Op dit
op en
enbegaf
begafzich
zich naar
naar het
hetraam.
raam.
hooren.
De kapitein
kapitein stond
stond op
hooren. De
- "\Velzoo,
jonkman lachende
lachende uit,
uit, begin
begin jejealalweer
weer
Welzoo, riep
riep de jonkman
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met
Je geheimzinnige
geheimzinnige wandelingen
wandelingen ?? Verklaar
toch eens
eens en
en
met je
Verklaar je toch
laat
ons de
de zaak
zaak afmaken.
afmaken.
laat ons
- Je hebt
hebt gelijk,
gelijk, antwoordde
antwoordde de
de kapitein,
kapitein,terwijl
terwiilhij
hij weder
weder
ging
zitten, er
er zijn
zijntusschen
tusschengoede
goedevrienden
vrienden niet
nietzoovele
zoovele
ging zitten,
verstaan. Ziehier
Ziehier in
in
omschrijvingen
omschrijvingennoodig,
noodig,om
om elkander
elkander te
te verstaan.
van de
de zaak
zaak is.
is.
een
paar woorden,
woorden, wat
een paar
wat er van
- ·Welnu
dan!
Welnu dan!
mij telkens
telkens inindederede
redevalt,
valt,dan
danzeg
zegikikniets
niets meer.
meer.
- Als
Als je mij
- Spreek dan
dan op
op!!
Jezoudt
zoudthet
hetme
me niet
niet geweigewei- Ik wilde je geld ter leen geven. Je
er behoefte
behoefte aan
aan gehad
gehad hadt
hadt?
gerd
hebben, nietwaar,
gerd hebben,
nietwaar, als
als je er
- ·Wel
zeker niet,
niet, beste
beste vriend
vriend!! Je
Je teteweigeren
weigeren zou
zou gelij
k
Wel zeker
gelijk
gestaan hebben met je te beleedigen.
gestanhbmjeldign.
- Ik dank
dank je.
je. Maar
)Iaar je
je bent
bent rijker
rijker dan
dan ik,
ik, en
en dus
dus trek
trek ik
ik
mijn
voorstel weer
.
mijn voorstel
weer in.
- Je weet,
weet, dat
dat al wat
wat ik
ik bezit
bezit tot
tot je
je beschikking
beschikking staat.
staat.
ik heb
hebevenmin
evenminaan
aaniets
ietsbehoefte
behoefte;; doch
doch daar
daar ik
ik
- Maar
Maar ik
nietopopje je
eens
genomenbesluit
besluitzoudt
zoudtterugkomen,
terugkomen,
wist,
dat jejeniet
wist, dat
eens
genomen
en
dat onze
onzescheiding
scheiding dus
dusmisschien
misschien voor
vooreeuwig
eeuwig zal
zal zijn,
zijn,
en dat
wilde
je een
een aandenken
aandenken geven,
geven, dat
dat je in alle omstandigheden
wilde ik je
onze
vriendschap zal
te binnen
binnen brengen.
brengen.
onze vriendschap
zal te
bent een
een brave
brave kerel,
kerel, zei
zei de
dejonkman
jonkman met
met ontont- Je
Je bent
roering.
wat ik
ik gedaan
gedaan heb
heb?? Ik
Ik heb
heb me
memet
metjejeuitrusuitrus-— Weet
Weet je, wat
ting belast.
belast.
Watwil
wiljeje daarmee
daarmeezeggen
zeggen?
- Hoezoo
Hoezoo ~et
m,etmijne
mijneuitrusting?
uitrusting ? Wat
?
- Ik
wil daarmee
daarmee zeggen,
zeggen, dat
dat je
je niets
niets meer
meer voor
voor je
je reis
reis
Ik wil
er al.
al. Kijk
Kijkmaar
maareens
eens!
te
koopen hebt.
Alles is er
te koopen
hebt. Alles
!
Zij
stonden op.
De kapitein
kapitein begon
begon de
de pakken,
pakken, die
die een
een uur
uur
Zij stonden
op. De
geleden
waren binnengebracht
binnengebracht door
door dedezwijgende
zwijgendebezoekers,
bezoekers,
geleden waren
die
de verwondering
verwondering van
vanden
denjonkman
jonkmanzoozeer
zoozeergewekt
gewekthadden,
hadden,
die de
open
doen.
open te doen.
kapitein, hier heb
heb je een
een echte
echte
- Kijk
eens, vervolgde
vervolgde de
Kijk eens,
de kapitein,
Kentuckyer
buks, het
het eenige
eenige wapen,
wapen, waarvan
waarvan de
de jagers
jagers zich
zich
Kentuckyer buks,
bedienen;
heb het
het geprobeerd
geprobeerd; ; hier
hier heb
heb je
je een
een zak
zak met
met
bedienen ; ik
ik heb
om ererandere
anderetetegieten,
gieten,wanneer
wanneer deze
deze
kogels
met een
een vorm
vorm om
kogels met
je
opgebruikt
zijn;; een kruithoorn,
kruithoorn, deze
deze isisvol
vol;
bovendienzal
zalje
opgebruikt zijn
; bovendien
twee
pakjes kruit
kruitafzonderlijk
afzonderlijkvinden
vinden;• hier
hier heb
heb je een
een doos
doos
twee pakjes
met
reisbenoodigdheden met
lepel, een
een vork,
vork,een
eenmes,
mes,
met reisbenoodigdheden
met een
een lepel,
zoo al meer
meer;; hier
hier heb
heb jejeeen
eenleeren
leerengordel,
gordel,een
eenweitasch,
weitasch,
en
en zoo
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leel'en
slobkou~en, stevige
stevige laarzen,
laarzen, een
een mantel,
mantel, vier
viel'dekens.
dekens.
leeren slobkousen,
hebt je
jegeheel
geheelarm
armgekocht,
gekoeht,beste
bestevriend
vriend!
- ~Iaar
Maar je hebt
!
- Laat
mij eerst
eerst uitspreken
uitspreken:: ik
ik ben
ben nog
nog niet
nietten
teneinde.
einde.
Laat mij
leven tetemidden
middenvan
vanwilden
wildenwilt
wiltdoorbrengen,
doorbrengen,dien
dien
Daal'
Daar je je leven
daal' althans
althansopopingericht
ingerichttetezijn.
zijn.Bovendien
Boyendien heb
heb je
je hier
hier
je daar
een
jachtmes en
en een
eenbijl
bijl;
zooalsikikvernomen
vernomenheb,
heb,worden
worden
een jachtmes
; zooals
Wachteens
eenseven,
even, die
diepistolen
pistolen
deze
in den
dengordel
gordelgestoken.
gestoken. Wacht
deze in
eenpaar
paar
ominin
den
zadelboogtetesteken
steken:
daal'
ook;; hier
hier heb
hebjejeeen
daar ook
om
den
zadelboog
:
daar
een sabel
sabel:: ik
ik heb
hebeen
een,rechte
,rechte gekozen,
gekozen, omdat
omdat dit
dit
daar heb je een
de
beste soort
soort is,
is,dedekling
klingis is
uitmuntenddedeAmerikaansche
Amerikaansche
de beste
uitmuntend
nu nog
nog
cavalerie
model aangenomen.
aangenomen. En
cavalerie heeft
heeft dit model
En wat
wat is
is er nu
wacht eens
eens even
even! ! in dit
dit valies,
valies, dat
dat noch
noch te
te groot
groot
meer?
meer ? Ja,
Ja, wacht
noch
klein is,
is, zal
zaljejehemden
hemden en
enander
anderlinnengoed
linnengoedvinden
vinden;;
noch te klein
eindelijk
eenige pijpen, tabak,
tabak, een
een vuurslag
vuurslag en
en een
een twaalftal
twaalftal
eindelijk eenige
bussen
om vleesch
vleesch in
in tetebewaren,
bewaren, want
want een
een jager
jager doodt
doodt het
het
bussen om
geloof ik,
dat dit
dit
wild,
waarop hij
schiet, niet
altijd. En
wild, waarop
hij schiet,
niet altijd.
En nu geloof
ik, dat
alles
is. Maar
Maar neen,
neen, ik
ik heb
heb nog
nogwat
watvergeten
vergeten;; je
je zult
zultpapier,
papier,
alles is.
enpotlooden
potlooden in
in het
hetvalies
valies vinden,
vinden, en
en dan
dan nog
nog
pennen,
pennen, inkt en
het voornaamste
voornaamste: : hier
je mijn
mijn horloge,
horloge, 't'tisis een
eenuitmunuitmunhier heb je
tend werk,
werk, het
hetisisgoed,
goed,van
vantijd
tijdtot
tottijd
tijdteteweten,
weten,hoe
hoe laat
laat het
het is.
is.
dat betreft,
betreft,beste
bestevriend
vriend!
zaljejemij
mijwel
welvergunnen,
vergunnen,
- Wat dat
! zal
het te
te weigeren
weigeren:: van
van dit
dit horloge
horloge kan
kan jij
jij meer
meerdienst
diensthebben
hebben
dan
en ....
dan ik
ik en
....
. - En
zoo dikwijls
dikwijls je
je ereropopzult
zultkijken,
kijken,moet
moetjejeaan
aanmik
mij
En zoo
denken,
meer bij
bij je
je zal
zal zijn
zijn om
om je
je te
te zeggen
zeggen:: laat
laat de
de
denken, die
die niet meer
hoop
varen!!
hoop niet varen
. De
beide mannen
mannen vielen
vielen elkander
elkander snikkende
snikkende in
in de
de armen
armen
De beide
en hielden
hielden elkaar
elkaar een
een geruimen
geruimen tijd
tijd omhelsd.
omhelsd.
Olivier was
was overwonnen.
overwonnen.
neem het
hetaan,
aan,zeide
zeidehij
hijmet
meteerre
eenedoor
door tranen
tranen verver- Ik neem
stikte stem.
stem.
dank je:
je: jjebent
bentwaarlijk
waarlijkmijn
mijnvriend,
vriend, riep
riep de
dekapikapi- Ik dank
op een
eenverheugden
verheugdentoon
toonuit.
uit.Komaan,
Komaan,gagajejenu
nuaankleeden,
aankleeden,
tein op
terwijl
alles in orde
orde breng.
breng. Ik
Ik wil
wil je
je heel
heel graag
graag eens
eens
terwijl ik
ik dit
dit alles
in je
je reisgewaad
reisgewaad zien.
zien.
- Ik wil
wil met
metalle
allegenoegen
genoegenaan
aanjejeverlangen
verlangenvoldoen,
voldoen, maar
maar
wij
hebben eerst nog
nog een
een laatsten
laatsten inkoop
inkoop tetedoen,
doen,alvorens
alvorensik
ik
wij hebben
mijn
toilet ga
ga maken.
maken.
mijn toilet
En dat
dat isis?
Ikdacht
dachtniets
nietsvergeten
vergetentetehebben,
hebben,zei
zeide
dekapitein
kapitein
? Ik
met
een spotachtig
spotachtig gezicht.
gezicht.
met een
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- Je begrijpt
begl'Upt toch
toch wel,
wel, beste
beste vriend!!
vriend! dat
dat ik
ik dat
dat alles
alles niet
niet
op
mUn rug kan
kan dragen,
dragen, als
als ik
ik ererten
tenminste
minsteniet
nietwil
wiluitzien
uitzien
op mijn
en krachtig
krachtig ik
ik
als
Robinson Crusoë
als Robinson
Crusoë op
op zUn
zijn eiland.
eiland. Hoe
Hoe sterk
sterk en
ook
het met
met zulk
zulkeen
eenvracht
vrachtop
opmijn
mUn rug
rug
ook wezen
wezen moge,
moge, zou
zou ik
ik het
geen
twee uren
uren kunnen
kunnen uithouden.
uithouden.
geen twee
zoo.
- Dat
is ook
ook zoo.
Dat is
- Wij moeten
moeten dus
dus een
een paard
paard koopen.
koopen.
in lachen
lachen uit
uitenenwreef
wreefzich
zichvan
vanpleizier
pleizier
De
kapitein barstte
barstte in
De kapitein
in de
de handen.
handen.
- Kom
eens hier,
hier, beste
beste vriend
vriend!! zeide
zeide hij.
Kom eens
- Waar?
Waar ?
- Daar
bij het
het raam.
raam.
Daar bij
- Om
wat te
te doen
doen?
Om wat
?
- Kijk maar
maar eens
eens!!
Erstonden
stonden voor
voor de
de deur
deur
De
De jonkman
jonkman keek
keekhet
het raam
raam uit.
uit. Er
twee
paarden, die
die geheel
geheel opgetuigd
opgetuigd waren
waren en
endoor
dooreen
eenknecht
knecht
twee paarden,
bij
den toom
toom vastgehouden
vastgehouden werden.
werden.
bij den
dunkt je
je van
vandie
diebeesten
beesten?? vroeg
vroeg de
de kapitein.
kapitein.
- Wat dunkt
- Ik vind
vind ze
ze heel
heelmooi,
mooi,enenvooral
vooraldat
datzwarte
zwarteisiseen
eenprachprachtig
beest:: 't't isis een
eenpaard
paardder
derprairieën,
prairieën, dat
datdedejagers
jagers een
een
tig beest
mw;tang
mustang noemen.
heb er,
er, naar
naar 't'tschijnt,
schijnt,verstand
verstand van.
van.
- Je heb
- Ik heb
heb erergenoeg
genoeggezien
gezienom
omererverstand
verstandvan
vantetekrijgen
krijgen;
;
deze
vuur, hij
hij moet
moet zeker
zeker nog
nog jong
jongzijn
zijn;;
deze mustang
mustang schijnt
schijnt vol
vol vuur,
hij toebehoort,
toebehoort, is
is wel
wel gelukkig
gelukkig;; ik zou
zou er
er
degene,
wien hij
degene, aan
aan wien
ook
wel zulk
zulk een
een willen
willen hebben.
hebben.
ook wel
- Dat is
is gemakkelijk
gemakkelijk genoeg.
genoeg.
zoo gemakkelijk,
gemakkelijk, als
als jeje wel
wel denkt.
denkt. Dergelijke
Dergelijkepaarpaar- Niet zoo
den
zijn op
op de
dekust
kustuiterst
uiterstzeldzaam,
zeldzaam,enonover
over't 'talgemeen
algemeen
den zijn
ze bezitten,
bezitten, er
er zich
zich niet
niet gaarne
gaarne van
vanontdoen.
ontdoen.
willen
die ze
willen zij,
zij, die
- ,Het
doetmij
mijpleizier,
pleizier,dat
dathet
hetjejebevalt
bevalt:
hetbehoort
behoortjejetoe.
toe.
Het doet
: het
Zou dat
dat waar
waar zijn
zijn?
- Wat?
Wat ? Zou
?
hebhet
hetvoor
voorje jegekocht
gekocht:
hebdaartoe
daartoeeene
eenegelegengelegen- Ik heb
: ikik
heb
heid
gevonden en
gehaast, er gebruik
gebruik van
van tetemaken.
maken.
heid gevonden
en mij
mij gehaast,
- Maar
te veel,
veel, Pierre
Pierre!! dat
dat isisteteveel
veel!
Maar dat
dat is te
!
je niet
niet wijs,
wijs, dat
datjejezoo
zoospreekt
spreekt ?? Wacht
Wacht eens,
eens, ik
ik
- Ben je
moet
nog zeggen,
zeggen, dat
dat ik
ikonder
onderhet
hetzadel
zadeleen
eendubbelen
dubbelenzak
zak
moet je nog
jeeenige
eenige kleine
kleine voorwerpen
voorwerpen zult
zult vinden.
vinden.
heb laten
laten leggen,
leggen, waarin
waarin je
is waarlijk
waarlijk te
te veel
veel!!
- Och,
Och, dat
dat is
dien je
je toch
toch iets
iets tot
tot een
een
- Loop
heen, beste
beste vriend
vriend! ! Ik dien
Loop heen,
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aandenken
Op deze
doze wijze
wijze ben
er zeker
zeker van,
van, dat
dat
aandenken tete geven.
geven. Op
ben ik er
je mij
mjj niet
niet zult
zult vergeten.
vergeten.
-— Denk
dat ik
ikdit
ditnoodig
noodigheb,
heb,om
omonze
onzevriendschap
vriendschap in
in
Denk je, dat
mijn
bewaren?
mijn hart tetebewaren
?
- Och
kom, laat
ons daar
daar maar
maar niet
niet verder
verder over
overspreken.
spreken.
Och kont,
laat ons
Ik
heb mij
mij vanmorgen
vanmorgen met
metjou
jouzaken
zakenbemoeid
bemoeid;
hetwordt
wordt dus
dus
Ik heb
; het
de mijne
mijne denk.
denk.
tjjd,
ik eens
eens aan
aan de
tijd, dat ik
je in
inminder
minderdan
daneen
eenuur
uurzoovele
zoovelewonderen
wonderen
- 'Vat!
Wat ! Heb je
verricht?
verricht ?
heb mijn
mijntijd
tijdgoed
goedbesteed.
besteed.Maar
Maarkomaan,
komaan, kleed
kleed je
je
- Ik heb
nu aan
aan!!
- Ik zal
zal gauw
gauw genoeg
genoeg klaar
klaar zijn
zijn;; maar
maar hoe
hoe komt
komt het,
het, dat
dat
cr
twee paarden
paarden voor
voor de
dedeur
deurstaan
staan?
er twee
?
andere is
is voor
voor mij.
mij.
- Het andere
- Hoe bedoel
bedoel je
je dat
dat??
- Ik wil
wil je
je zoo
zoo niet
nietlaten
latenvertrekken,
vertrekken,zonder
zonderjejeeen
eeneindeindweegs
doen.
weegs uitgeleide
uitgeleide te doen.
De
jonkman drukte
drukte hem
hem zwijgend
zwijgend de
de hand,
hand, heete
heete tranen
trallen
De jonkman
langs zijne
zijne wangen,
wangen, de
de vreugde
vreugde overstelpte
overstelpte hem,
hem,
biggelden
biggelden er
er langs
hij
kon niet
niet spreken.
spreken.
hij kon
Hij
begon zijn
zijn reiskostuum
reiskostuum met
metkoortsachtige
koortsachtige gejaagdheid'
gejaagdheid·
Hij begon
aan
trekken. Zijn
Zijn vriend
vriend hielp
hielp hem
hem daarbij
daarbjj met
met de
demeeste
meeste
aan te trekken.
hij gekleed
gekleed en
en
bereidwilligheid.
weinige minuten
minuten was
was hij
bereidwilligheid. Binnen
Binnen weinige
gereed.
De kleerera,
kleeren, die
die hij
hijaangetrokken
aangetrokkenhad,
had,maakten
maaktenvan
vanhem
hem
gereed. De
een
geheel ander
ander man.
man.
een geheel
ziet eerr prachtig
prachtiguit,
uit,zei
zeidedekapitein
kapiteinlachende
lachendetot
tothem.
hem.
- Je ziet
Je hebt
hebtbijna
bijnahot
hetvoorkomen
voorkomenvan
vaneen
eenCalabrischen
Calabrischen struikroover.
struikroover.
Zjj
verlieten het
het huis
huis en
enzetten
zettenzich
zichin"
in-den
denzadel.
zadel.
Zij verlieten
wjj uit
uit?? vroeg
vroeg de
de kapitein.
kapitein.
- Welken
moeten wij
Welken kant moeten
- Laat
ons maar
maar recht
recht toe
toe recht
recht aan
aan rijden,
rjjden, gaf
gaf de
de jonkjonkLaat ons
mij naar
naar de
deplaats,
plaats,
man hem
hem ten
ten antwoord.
antwoord. Iedere
Iedere weg
weg voert
voert mij
mjj heen
heen begeef,
begeef, omdat
omdat ik
iknergens
nergens heenga.
heenga.
waar
waar ik mij
- Dat
is ook
ookzoo,
zoo,mompelde
mompelde de
de kapitein
kapitein met
met een
een zucht,
zucht,
Dat is
't is
is een
een reis
reis rondom
rondom de
de wereld
wereld over
over land.
land.
Zjj
reden langzaam
langzaam naast
naast elkander
elkander voort,
voort, terwijl
terwijl zij
zjj hun
hun
Zij reden
hart voor
voor elkander
elkander uitstortten.
uitstortten. Na
Na twee
twee uren
urenvoortgereden
voortgereden te
te
hebben,
deed de jonkman
jonkman zijn
zjjn paard
paard stilstaan.
stilstaan.
hebben, deed
- Laat
ons hier
hier afscheid
afscheid van
van elkaar
elkaar nemen,
nemen, zeide
zeide hij.
Laat ons
Daar wij elkander toch moeten verlaten, is het beter, dat wij dit Darwijelkndtochmvrae,istbdwj
nu
doen dan
dan later.
later.Bovendien
Bovendienzal
zaldedezon
zonspoedig
spoedigondergaan.
ondergaan.
nu doen
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— Yaal'wel!
kapitein op
op een
een doffen
doffen toon.
toon.
Vaarwel ! zei
zei de
de kapitein
- Yaarwel!
hem ten
ten antwoord.
antwoord.
Vaarwel ! gaf
gaf Olivier
Olivier hem
Zij omhelsden
Zij
omhelsden elkander.
elkander.
De
jonkman gaf
gaf zijn
zijn paard
paardde
desporen,
sporen,deed
deedBenige
eenigestappen,
stappen,
De jonkman
maar
keerde toen
toen in galop
galop terug.
terug.
maar keerde
tot zijn
zUn vriend.
vriend.
- Omhels
Omhels mij
mij nog
nog eens,
eens, zeide
zeide hij
hij tot
de kapitein
kapitein hierop
hierop volgen.
volgen.
- Dat
verwachtte ik wel,
wel, liet
liet de
Dat verwachtte
Olivier
vertrok weder.
weder. Toen
Toen hhijij op
op eene
eeneplaats
plaatsgekomen
gekomen
Olivier vertrok
er eene
eene kromming
kromming in
in den
denweg
wegwas,
was,keerde
keerdehij
hijzich
zich
was,
waar er
was, waar
nogmaals
om.
nogmaals om.
Vaarwel!
terwijl hij
hij met
metzijn
zgnhoed
hoedzwaaide.
zwaaide.
Vaarwel ! riep
riep hij,
hij, terwijl
Vaarwel
kapitein.
Vaarwel !! antwoordde
antwoordde de
de kapitein.
De ,jonkman
jonkman verdween
verdween achter
achter de
de kromming
kromming van
van den
den weg.
weg.
ik hem
hemooit
ooitweerzien
weerzien?
mompelde Pierre
PierreDurand,
Durand,
- Zal
Zal ik
? mompelde
zich een
een traan
traan uit
uit het
hetoog
oogwischte.
wischte.
terwgl
terwijl hij
hij zich
En
nu sloeg
sloeghijhgpeinzende
peinzendeenenstapvoets
stapvoets den
den weg
weg naar
naar de
de
En nu
haven
weder in.
in.
haven weder

HOOFDSTUK lIl
III....

Waarin
Samuel Dickson
Diekson allerlei goeden
goeden raad
raad aan
aan zijn
zijn
Waarin Samuel
broeder
geeft.
broeder
Op
denzelfden dag,
dag, waarop
waarop de
de Patriote
anker in
in de
de baai
baai
Op denzelfden
Patriote het anker
morgenstusschen
tusschenzeven
zeven
van
l\Iassachusetts liet
liet vallen,
vallen,had
haderer's 'smorgens
van Massachusetts
en acht
acht uren
ureninineen
eenalleraardigst
alleraardigstdorp,
dorp,
Northamptongenaamd,
genaamd,
Northampton
een
vrg zonderling
zonderling tooneel
tooneel plaats.
plaats.
een vrij
Dit dorp,
dorp, dat
dattegenwoordig
tegenwoordigwaarschijnlijk
waarschgnlijkreeds
reedseene
eenebloeiende
bloeiende
stad
mag heeten,
heeten, isis allerheerlijkst
allerheerlijkst gelegen
gelegen aan
aan den
den oever
oever van
van
stad mag
den Connecticut,
Connectieut, omstreeks
omstreeks zes
zes en
en dertig
dertiguren
uren van
vanBoston,
Boston,
waarmee
drukkehandelsbetrekkingen
handelsbetrekkingen aangeknoopt
aangeknoopt heeft.
heeft.
waarmee het drukke
wij spreken,
spreken, heerschte
heerschte er in
in het
het
Op den
den dag
dag dan,
dan, waarvan
waarvan wij
Op
dorp,
waar het
hetgewoonlijk
gewoonlgkzoo
zookalm
kalmtoeging,
toeging,eene
eenezekere
zekereopgeopgedorp, waar
wondenheid, die
overigens een
een zeer
zeer vreedzaam
vreedzaam karakter
karakter had.
had.
wondenheid,
die overigens
Eene ontelbare
ontelbare menigte,
menigte, bestaande
bestaande uit
uitmannen,
mannen,vrouwen
vrouwen en
en
Eene
kinderen, waarvan
waal'Yan het
het getal
getalnog
noggedurig
gedurigaangroeide,
aangroeide, drong
drong
kinderen,
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zich
mct de
deuiterste
uiterstenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheidrondom
rondomverscheidene
vcrscheidene
zich neet
wagens
en wagentjes,
wagentjes, die
die niet
met vijf
vijfen
enzelfs
zelfs met
metzes
zespaarden
paarden
wagens en
be8pannen
Deze stonden
stonden voor
voor de
de deur
deur van
van een
een huis,
huis,
bespannen waren.
waren. Deze
dat
van steen
steenopgetrokken
opgetrokken was,
was, dedeeenige
eenigeenenbijbijgevolg
de
dat van
gevolg de
voornaamste
van het
hetdorp.
dorp.Bovendien
Bovendien stonden
stonden daar
daar
voornaamste herberg
herberg van
vier prachtige,
prachtige, gezadelde
gQzadelde rijpaarden, die geheel opgetuigd waren
en
en
vastgehouden werden
werden door
door een
een neger
neger van
vanomstreeks
omstreeksvijf
vijfen
en vastgehouden
twintig
die een
een schrander
schrander gezicht
gezicht had.
.Hij leunde
leunde met
met
twintig jaren,
jaren, die
had. Hij
den
tegen den
den muur
muuraan,
aan,hield
hieldalaldedetoomen
toornenininde
delinkerlinkerden rug tegen
bij elkaar,
elkaar, rookte
rookte achteloos
achteloos uit een
een kort
kortpijpje,
pijpje,dat
dateven
even
hand
hand bij
zwart
was als
als hij
hij zelf,
zelf, en
en keek
keek met
met een
een sluw
sluwgezicht
gezicht naar
naarde
de
zwart was
hij op
op alalhunne
hunnevragen
vragen
menschen,
hem omringden,
omringden, terwijl
terwijl hij
menschen, die
die hem
slechts
antwoord gaf door
door zijne
zijne schouders
schouders op
op te
te halen
halenofofdoor
door
slechts antwoord
luide
oproepingen tetedoen
doenhooren,
hooren,waaraan
waaraandedeonbescheidene
onbescheidene
luide oproepingen
vragers
genoeg hadden.
hadden.
vragers genoeg
Er kwam
kwam overigens
overigens al
al meer
meer en
enmeer
meerbeweging
beweging onder
onder deze
deze
menigte:
schreeuwde, redeneerde
redeneerde en
en gesticuleerde
gesticuleerde met
metde
de
menigte : men
men schreeuwde,
meeste
met elkander
elkander eens
eens
meeste beweeglijkheid,
beweeglijkheid,zonder
zonderdat
dat men
men het met
kon
worden om
omdededoodeenvoudige
doodeenvoudige reden,
reden, dat,
dat, zoo
zoo iedereen
iedereen
kon worden
eraan
aandacht,
dacht,antwoord
antwoord
ook
al vragen
vragen mocht
mocht doen,
doen,niemand
niemand er
ook al
te geven.
geven.
Ondertusschen
rumoerr nog
nog steeds;
steeds; de
de
Ondertusschen vermeerderde
vermeerderde het rumoe
samenkomst
open lucht
lucht nam
nam gedurig
gedurig grooter
grooter proportiën
proportiën
samenkomst in
in de
de open
aan en
en dreigde
dreigdedoor
doordedeonafgebroken
onafgebrokenopeenhooping
opeenhoopingvan
van nieuwe
nieuwe
het dorp
dorp tete
aankomelingen
eenige straat
straat van
van het
aankomelingenniet
niet alleen
alleen de
de eenige
versperren,
maar ook
ook het
het geheele
geheele verkeer
verkeer tetebelemmeren.
belemmeren.
versperren, maar
Op
oogenblik deed
deed zich
zich het
hethoefgetrappel
hoefgetrappelvan
vaneen
eenpaard
paard
Op dit oogenblik
bij
den ingang
ingang der
der straat
straathooren,
hooren,enennunu
kwamererbijna
bijnaonmidonmidbij den
kwam
dat
dellijk
eenige beweging
beweging onder
onder de
de menigte,
menigte, die
zich met
met dat
dellijk eenige
die zich
vermogen
van ineenkrimping,
ineen krimping, hetwelk
hetwelkmassa's
massa'smenschen
menschenin
inzoo
zoo
vermogen van
hooge
bezitten, rechts
rechts en
enlinks
linksopeendrong
opeendrongom
omeen
eendoordoorhooge mate
mate bezitten,
tocht
banen aan
aan een
een ruiter,
ruiter,dien
dienzij
zijmet
metgejuich
gejuichbegroette.
begroette.
tocht te banen
het wel
weltt
- Kijk
eens!! Samuel
Samuel Dickson
Dickson!! Daar
hij!! Hij
Hij isis het
Kijk eens
Daar is hij
de waardige man! Zoo is hij dan eindelijk gekomen! Zij zijn dewarigmn!Zoshjdaeilkgomn!Zjz
er
gelukkig nog
nog!! Ge
Ge zult
zult zezenog
nogeens
eenszien
zien!! Mocht
Mocht ge
ge hen
hen
er gelukkig
nog
tot andere
anderegedachten
gedachtenbrengen
brengen!
nog tot
!
Deze
en dergelijke
dergelijke uitroepingen
uitroepingen deden
deden zich
zich te
te midden
midden der
der
Deze en
menigte
Degene, op wien
wien zij
zij betrekking
betrekking hadden,
hadden, was
was
menigte hooren.
hooren. Degene,
iemand, die
die reeds
reedsop
opmiddelbaren
middelbarenleeftijd
leeftijdwas,
was, met
met een
een innemend
innemend
gekleed~
voorkomen
schrandere gelaatstrekken.
gelaatstrekken. Hij
was gekleed,
voorkomen en
en schrandere
Hij was
.
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zooals
dien tijd
tUdbij
bijdederijke
rijkepachters
pachtersgebruikelijk
gebruikeljjkwas,,
was,.
zooals zulks
zulks in dien
en
scheen in
in het
hetoog
oogvan
vanalaldeze
dezemenschen
menschen iemand
iemand van
van gegeen scheen
wicht
te zijn.
zijn.
wicht te
Hij reed
reed met
metdedemeeste
meestebehoedzaamheid
behoedzaamheidstapvoets
stapvoetsvoort,
voort, hield
hield
zijn
paard zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk in
in en
en antwoordde
antwoordde door
door groeten
groeteneenn
zijn paard
deze uitroepingen
uitroepingen der
der menigte,
menigte, terwijl
terwijl hij
hij
glimlachjes
glimlachjes op
op al deze
overigens
vrijwel
zijn -toestand
-toestand verlegen
niets bebeverlegen was
was en
en niets
overigens vrij
wel met zijn
greep
van de
desoort
soortvan
vangeïmproviseerde
geïmproviseerdezegepraal,
zegepraal, die
die hem
hem
greep van
bereid
was.
bereid was.
Toen
hij voor
voor de
de deur
deur der
derherberg
herberggekomen
gekomen was,
was, deed
deed hij
hij
Toen hij
zij
n paard stilstaan
stilstaan en
en stapte
stapte er
eraf.
af. De
Deneger
negersnelde
sneldenaar
naarhem
hemtoe.
toe.
zijn
zoo, zijt
zijtgij
gijdaar,
daar,Massa
Massa?
riephijhijmet
meteen
eenvroolij
vroolijken
- Wel zoo,
? riep
ken
schaterlach
schaterlach uit.
Dickson
herkende hem
hem terstond
terstond en
en wierp
wierp hem
hem den
den teugel
teugel
Dickson herkende
van
zijn paard
paard toe.
toe.
van zijn
hij, ben
ben jij
jij hier,
hier,Sandy
Sandy?
Dan zijn
zijn zij
zij
- Zoo,
Zoo, zoo,
zoo, zeide
zeide hij,
? Dan
zeker in huis?
zekrinhus?
Massa Samuel
Samuel!! Zij
er allemaal.
allemaal.
- Ja, Massa
Zij zijn er
- Goed!
toe gaan,
gaan, want
want ik
ikben
ben
Goed !Dan
Danzal
zal ik
ik eens
eens naar
naar hen toe
bepaaldelijk
hier gekomen.
gekomen. Pas goed
goed op
op mijn
mijn
bepaaldelijkmet
metdit
dit doel
doel hier
paard, want het is wat vurig.
pard,wntheisvug.
Na
de menigte
menigtedaarop
daaropnogmaals
nogmaalsvriendelijk
vriendelijkgegroet
gegroettetehebhebNa de
ben,
trad Samuel
Samuel Dickson
Dickson de
de herberg
herbergbinnen,
binneu, deed
deed de
de deur
deur
ben, trad
staan~
achter
dicht en liet
alzoo teleurgesteld
teleurgesteldstaan..
achter zich dicht
liet de nieuwsgierigen
nieuwsgierigen alzoo
In een
een vertrek,
vertrek, dat
datvrij
vrijgroot
grootenen
goed
gemeubileerd
vrijvrij
goed
gemeubileerd
was,
zaten zes
zes personen,
personen, twee
tweevrouwen
vrouwenen
envier
viermannen,
mannen, rondom
rondom
was, zaten
eene
geschaard. Op
Op deze
deze tafel
tafelstond
stondeen
eenovervloedig
overvloedigontonteene tafel geschaard.
bijt,
waaraan deze
deze menschen
menschen deel
deel namen
namen met
met een
een eetlust
eetlust en
en
bijt, waaraan
zij zich
zich aan
aan niemand
niemand
eene
ongedwongenheid, die
bewezen, dat zij
eene ongedwongenheid,
die bewezen,
stoorden.
hetvertrek
vertrekstonden,
stonden,
Op
banken, die
die tegen
tegen den
den muur
muur van
vanhet
Op banken,
zaten
omstreeks twintig personen,
personen, waaronder
waaronder zich
zich twee
twee no
nogg
zaten omstreeks
zeer
vrouwen, die
die tot
tothet
hetrasras
derkleurlingen
kleurlingenbehoorden,
behoorden,
zeer jonge vrouwen,
der
bevonden,
van houten
houten borden,
borden; die
diezij
zijop
ophunne
hunne knieën
knieën
bevonden, en
en aten van
neergezet hadden.
be-De
zes personen,
personen, die
die rondom
rondom de
de tafel
tafelgeschaard
geschaard zaten,
zaten, beDe zes
stonden
leden van
van hetzelfde
hetzelfde gezin,
gezin, den
den vader,
vader, de
demoeder,,
moeder"
stonden uit leden
de
dochter en
en drie
drie zonen.
zonen.
de dochter
De
lieden, die
die op
opeenvoudige
eenvoudige banken
banken zaten,
zaten, waren
waren hunne
hunne'
De lieden,
bedienden.
.

.
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2S
.JJoshua
oshua Dickson,
Dickson, liet
het hoofd
hoofd van
van het
het gezin,
gezin, was
was iemand
iemand van
van
minstens vijf
en vijftig
vijftig jaren,
jaren,ofschoon
ofschoon hij
hij nog
noggeen
geenveertig
veertig
minstens
vijf en
scheen te tellen.
tellen. Zijne
Zijne ruwe
ruwe en
enkrachtige
krachtigegelaatstrekken
gelaatstrekkentuigtuigscheen
den van
van openhartigheid
openhartigheid en
eneen
eengoed
goedhumeur.
humeur. Lang
Langvan
vangestalte
gestalte
forsch van
vanlichaamsbouw,
lichaamsbouw, leverde
leverde hij
hij in
inzijn
zijnpersoon
persoon een
een
en forscli
volkomen type van
van die
dieonverschrokkene
onverschrokkenepioniers,
pioniers,die
diede
demaagmaagvolkomen
Wereldomvergehouwen,
omvergehouwen, de
de
delijke
bosschen der
der Nieuwe
Nieuwe Wereld
delijke bosschee
Indianen
verdreven en
en tetemidden
middender
derwoestijn
woestijn woningen
woningen gegeIndianen verdreven
bouwd hebben,
hebben, die
die later
laterdedemiddelpunten
middelpuntenvan
vanbloeiende
bloeiendebevolbevolbouwd
kingen geworden
geworden zijn.
zijn.
kingen
Harry, Sam,
Sam, een
eenverkleinwoord
verkleinwoord van
van
Zijne
zonen heetten
heetten Harry,
Zijne zonen
Samuel,
Jack.
Samuel, en
en Jack.
Harry
was bijna
bijna dertig,
dertig, Sam
Sam acht
acht en
en twintig
twintig en
en Jack
Jack zes
zes
Harry was
en
twintig jaren
jarenoud.
oud.Toevallig
Toevalligverschilden
verschildenzijzijieder
iedertwee
tweejaren
jaren
en twintig
"Van
elkander in
in leeftijd.
leeftijd.
van elkander
Deze
drie jonge
jonge Herculessen,
Herculessen, die
die in
in alle
alle opzichten
opzichten op
op hun
hun
Deze drie
vader geleken
geleken en
engespierde
gespierde ledematen,
ledematen, schrandere
schrandere gelaatstrekken
gelaatstrekken
zoo te
te
en
een onverschrokken
onverschrokken voorkomen
voorkomen hadden,
hadden, schenen
schenen om
om zoo
en een
spreken
kracht, zorgeloosheid
zorgeloosheid en
en stoutmoedigheid
stoutmoedigheid door
door alle
alle
spreken kracht,
poriën
te ademen.
ademen.
poriën in
in te
't Waren
Waren volbloed
volbloed amerikanen
Amerikanen;; zij
zij bekommerden
bekommerden zich
zich over
over
het tegenwoordige
tegenwoordige evenmin
over het
het veledene,
veledene, en
en bezaten
bezaten
evenmin als
als over
op de
de toekomst.
toekomst.
een
onwankelbaar vertrouwen
vertrouwen op
een onwankelbaar
Susanna
moeder van
dit drietal
drietal reuzen,
reuzen, was
was
Susanna Dickson,
Dickson, de
de moeder
van dit
eene
vrouw van
van omstreeks
omstreeks vijftig
vijftig jaren.
jaren. Zij
Zij was
was klein
klein van
van
eene vrouw
persoon,
van gestalte
gestalte en
envlug
vlugininalalhare
hare
bewegingen;
persoon, slank
slank van
bewegingen
;
zij
bezat fijne
fijne en
enteere
teeregelaatstrekken,
gelaatstrekken,een
eeninnemend
innemendvoorkomen
voorkomen
zij bezat
en
scheen veel
veel jonger
jongerdan
danzijzijwerkelijk
werkelijkwas,
was,dank
dankzij
zijde
defrischfrischen scheen
er uit
uit
heid
van hare
hare gelaatskleur
gelaatskleur en
en den
den zeldzamen
zeldzamen glans,
glans, die
die er
heid van
hare
oogen straalde.
straalde. Zij
Z!j moest
moest ininhare
harejeugd
jeugdeene
eenezeldzame
zeldzame
hare oogen
schoonheid
bezeten hebben.
hebben.
schoonheid bezeten
het kind
kind haars
haarsouderdoms,
ouderdoms, zooals
zooals zij
zij haar
haar
Diana
Dickson, het
Diana Dickson,
dikwijls
noemen, was
was nog
noggeen
geen zestien
zestien jaren
jaren oud.
oud.
dikwijls placht
placht te noemen,
Z!j
was de
de afgod
afgod der
der familie,
familie, de
de beschermengel
beschermengel van
van den
den huihuiZij was
selijken
vader en
en hare
harebroeders
broeders droegen
droegen aan
aan haar
haar
selijken haard;
haard ; haar
haar vader
eene
vereering toe,
toe, die
die aan
aan aanbidding
aanbidding grensde.
grensde. Het
Hetwas
wasververeene vereering
wonderlijk
zien, hoe
hoedie
dieruwe
ruwemannen
mannenzich
zichininde
deminste
minste
wonderlijk om
om te zien,
grillen
van dit
dit meisje
meisje wisten
wisten teteschikken
schikken en
en aan
aan hare
hare overovergrillen van
drevenste
wenschen
voldoen, zonder
zonder zich
zich de
de minste
minste tegentegendrevenste wen
schen te voldoen,
spraak
te veroorloven.
veroorloven.
spraak te
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Diana
was eene
eene bekoorlijke
hekoorlUke brunette
brunette niet
met blauwe
blauwe oogen
oogen en
en
Diana was
een
peinzend ell blik.
slank en buigzaam
buigzaam als een
een riet,
riet,
een peinzenden
blik. 7,ij
Zij was
was slank
er bleek
bleek uit.
uit.Eene
Eenediepe
diepezwaarmoedigheid
zwaarmoedigheid lag
lag ererover
over
en
zag er
en zag
gafaan
aanhaar
haarvoorkomen
voorkomen die
dieengelengelhaar
gelaat verspreid
verspreid en
engaf
haar gelaat
achtige
uitdruk king, welke
welkemen
menslechts
slechtsbijbijenkele
enkeleder
derXIadona's
Madona's
achtige uitdrukking,
van
'fitiaan aantreft.
anntreft.Deze
Dezesomberheid,
somberheid,waarvan
waarvanzij
zijhardnekkig
hardnekkig
van Titiaan
eene
weigerde tetegeven,
geven,had
hadzich
zicheerst
eerstsedert
sederteenige
eenige
Bene verklaring weigerde
dagen
van haar
haar meester
meester gemaakt
gemaakt en
en maakte
maaktehare
harefamilie
familieernerndagen van
Op al
al de
devragen,
vragen,die
diemen
mentot
tothaar
haar
stig
over haar
haar bekommerd.
bekommerd. Op
stig over
richtte,
en zelfs
zelfs aan
aan hare
haremoeder,
moeder,die
dieverscheidene
verscheidenemalen
maleneen
een
richtte, en
poging
had aangewend
aangewend om
om haar
haar de
de reden
reden van
vandeze
oezeplotseling
plotseling
poging had
af tetepersen,
persen,
opgekomene
schijnbaar ongegronde
ongegronde droefheid
droefheid af
opgekomene en schijnbaar
had
zij, terwijl
terwijl zij
zij haar
haarbest
bestdeed
deedomomte te
glimlachen,niets
niets
had zij,
glimlachen,
anders
antwoord gegeven
gegeven dan
dan dit
dit::
anders ten antwoord
-— 't Is niets
niets van
van belang.
belang. IkIkvoel
voelmij
mijniet
nietheel
heelprettig,
prettig,maar
maar
dat
zal wel
wel overgaan.
overgaan.
dat zal
Daar
men toch
toch wel
wel merkte,
merkte, dat
dat er
er niets
nietsuit
uithaar
haartetekrijgen
krijgen
Daar men
zou
zijn, had
had men
men haar
haarniet
nietlanger
langermet
met
vragenlastig
lastiggevallen,
gevallen,
zou zijn,
vragen
ofschoon
door dit
ditgebrek
gebrekaan
aanvertrouwen
vertrouweneen
eenweinig
weinig
ofschoon allen
allen zich door
gekrenkt
gevoelden; ; maar daar
daar Diana
Diana letterlijk
letterlij k het
hetbedorven
bedorven
gekrenkt gevoelden
kindje
familie was,
was, gevoelde
gevoelde niemand
niemand den moed
moed om
om haar
haar
kindje der familie
een
woord over
over hare
hare hardnekkigheid
hardnekkigheid toe
toe te
te voegen.
voegen. Het
Het
een hard woord
was
immers hun
eigen schuld
schuld: : waarom
waarom hadden
het
was immers
hun eigen
hadden zij
zij er
er het
meisje
ook aan
aan gewend,
gewend, niets
niets anders
anders te
doen dan
dan haar
haar eigen
eigen
meisje ook
te doen
zin?
Nu was
was het
hettetelaat
laatoniom
'haartottot
gehoorzaamheid tete
zin ? Nu
'tiaar
gehoorzaamheid
zij wel
wel genoodzaakt,
genoodzaakt, het
het hoofd
hoofd tete
dwingen,
dus waren
waren zij
dwingen, en
en dus
buigen
te wachten,
wachten, totdat
totdat het
hethaar
haarbehaagde,
behaagde,zich
zichnader
nadertete
buigen en te
verklaren.
Het binnenkomen
binnenkomen van
van den
den vreemdeling
vreemdeling ininhet
hetvertrek,
vertrek,waar
waar
de
landverhuizers aan het
hetontbijt
ontbijt zaten
zaten als
alsmenschen,
menschen, die
die alal
de landverhuizers
de
waarde van
van den
den tijd
tijd kennen,
kennen, bracht
brachtonder
onderhen
heneene
eenezekere
zekere
de waarde
Zü hielden
hielden met
met eten
etenop
openenspraken
sprakenmet
met
opschudding
weeg. Zij
opschudding te
te weeg.
elkaar
op een
een fluisterenden
fluisterenden toon,
zij van
van ter
ter zijde
zijde een
een
elkaar op
toon, terwijl
terwijl zij
blik sloegen
sloegen op
op den
den man,
man, die
diepas
pas,het
,hetvertrek
vertrekbinnengetreden
binnengetreden
opzijn
zÜnzweep
zweepleunende,
leunende, hen
hen met
meteen
een
was
en die,
die,achteloos
achteloos op
was en
eenigszins
spottend gezicht
gezicht aanstaarde.
aanstaarde.
eenigszins spottend
Eindelijk
besloot het
hoofd des
IItaan en
en naar
naar
Eindelijk besloot
het hoofd
des gezins
gezins op
op te
te staan
gaan, wien
wien hij
hijdedehand
handtoestak,
toestak,terwijl
terwijl
den
vreemdeling toe
den vreemdeling
toe te gaan,
hU
tot hem
hem op
opeen
eengedwongen
gedwongenvroolij
vroolUken
toon zeide
zeide::
hij tot
ken toon
- 'Waarlijk,
broer Samuel
Samuel!! dat
datisiseen
eenaardige
aardigeverrassing.
verrassing.
Waarlijk, broer
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Ik moet
moet zeggen,
zeggen, dat
je niet
niet dacht
dacht te
te zien.
zien. JeJeheot
hebtzeker
zeker
dat ik je
je mee
mee wilt
wilt eten,
eten, ga
gadan
danmaar
lllaal'naast
nua:3t
nog
niet ontbeten.
ontbeten. Als
Als je
nog niet
mijne
zitten.
mijne vrouw zitten.
dank je
je wel,
wel, antwoordde
antwoordde de
de vreemdeling,
vreemdeling, terwijl
terwijl hij
hij
- Ik dank
,een
afwijzend gebaar
ik heb
heb geen
geenhonger.
honger.
een afwijzend
gebaar maakte;
maakte; ik
het wat
wat anders.
anders. Je
Jevindt
vindthet
hetimmers
immersgoed,
goed, dat
dat
- Dan
is liet
Dan is
ik eerst
eerst afeet.
afeet.
je gang,
gang, hoor
hoor!!
- Ga
gerust je
Ga gerust
De
landverhuizer zette
zette zich
zich dadelijk
dadelijk weer
weer aan
aan tafel.
tafel.
De landverhuizer
- Wel, JJoshua!
oshua! zeide
zeide Samuel
Samuelnanaverloop
verloopvan
vaneenige
eenige oogenoogenblikken,
mij dunkt
dunkt toch,
toch, dat
dat je
je voor
voor iemand
iemand op
op jou jaren
jaren al
al
blikken, mij
een
heel zonderling
zonderling besluit
besluit genomen
genomen hebt.
hebt.
een heel
- Hoezoo,
met een
een vollen
vollen mond;
mond;
Hoezoo, Samuel?
Samuel ?vroeg
vroeg de
de ander
ander met
dat kan
kan ik nog
inzien.
nog niet inzien.
wel mogelijk
mogelijk !En
naar toe,
toe, als
als
- Jij?
Jij ? Dat
Dat is wel
! •En waar
waar ga
ga je naar
ik je
je vragen
vragen mag
mag?
?
Noorden, den
den kant
kant der
der groote
groote meren
meren uit.
uit.
- Naar
Naar het Noorden,
- Wat?
Den kant
kant der
der groote
groote meren
meren uit
uit?
riep Samuel
Samuel op
op
Wat ? Den
? riep
een
verwonderden toon
uit.
een verwonderden
toon uit.
Men zegt,
zegt, dat
dat daar
daar heel
heel wat
watgoed
goed land
landligt,
ligt,dat
dataan
aan
- Ja. Men
niemand
toebehoort. Wij
Wij zullen
zullendit
ditmet
metbehulp
behulpvan
vande
dekinderen
kinderen
niemand toebehoort.
ontginnen.
wie heeft
heeftjejedit
ditnoodlottige
noodlottigeplan
planin
inhet
hethoofd
hoofd gebracht
gebracht?
- En wie
wij heen
heen gaan,
gaan, isishet
hetmooiste
mooiste
- Niemand.
plaats, waar
waar wij
Niemand. De
De plaats,
land
van de
dewereld
wereld:: men
menheeft
heeftererprachtige
prachtigebosschen,
bosschen, water
water
land van
zoo
veel als
een klimaat,
klimaat, dat,
dat, al
al isishet
hetook
ook wat
wat
zooveel
als men
men maar
maar wil,
wil, een
koud,
toch gezond
gezond is,
is, een
eén vruchtbaren
vruchtbaren grond
grond en
en bovenal
bovenal land
land
koud, toch
in overvloed.
overvloed.
ben je
je al
al eens
eens in
in die
dieheerlijke
heerlijke landstreek
landstreek
-— Welzoo!
Welzoo ! En
En ben
geweest?
geweest
- Neen,
maar het is
is alles,
alles, zooals
zooals ik je
je zeg.
zeg. Zie
Zie
Neen, nog
nog niet,
niet, maar
je,
Samuel! ! ik
is.
je, Samuel
ik weet
weet hoe
hoe het
het er is.
je, hoe
hoe het
het ererisis?
waarlijkzoo,
zoo,Joshua
Joshua?
- Weet
Weet je,
? IsIsdatdat
waarlijk
?
Pas maar
maar op,
op, dat
dat je
jehet
hethoofd
hoofdboven
boven water
water houdt.
houdt.
- Daar
bestaat geen
geen gevaar
gevaarvoor,
voor,antwoordde
antwoordde de
delandverlandverDaar bestaat
huizer,
terwijl hij
hij de
de schouders
schouders even
even ophaalde,
ophaalde, daar
daar hij
hij de
de
huizer, terwijl
er dan
dan
opmerking
van zijn
zijn broeder
broeder letterlijk
letterlijk opvatte
opvatte;; liggen
liggen er
opmerking van
geen
bruggen over al
al de
derivieren
rivieren?
geen bruggen
?
- Nu nog
nog mooier
mooier!! riep
riep Samuel
Samuellachende
lachendeuit
uit;
doezooals
zooalsje
; doe
je
mij nu
nu eens,
e~ms, wat
wat jeje niet
met je
je
.goeddunkt,
maar zeg
zeg mij
_goeddunkt, Joshua! maar
--
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bezittingen
Zuid-Oarolina gedaan
gedaan hebt.
hebt. Je
Jewoondet
woondet daar,
daar,
bezittingen in Zuid-Carolina
dunkt
mij, nog,
nog, toen
toen ik
ikde
delaatste
laatste maal
maal iets
iets van
yan je
je gehoord
gehoord
dunkt mij,
is alalvijf
Yijfjaren
jarengeleden,
geleden, nietwaar
nietwaar?
heb.
heb. Dat is
- Ik heb
heb deze
dezebezittingen
bezittingenverkocht,
verkocht,Samuel
Samuel!
!
- Alles?
Alles ?
zeker. Er
Erbehoort
behoortgeen
geenstukje
stukjeland
landmeer
meeraan
aanmij
mij
- Wel
Wel zeker.
toe;
heb mijne
mijne slaven
slavenverkocht
verkochtenenalleen
alleendiegenen
diegenenals
alsvrije
vrije
toe ; ik heb
bedienden
zich bereid
bereid verklaard
verklaard hebben,
hebben, mij
mij te
te
bedienden behouden,
behouden, die
die zich
ik heb
heb alles
allesmet
metmij
mijmeegenomen,
meegenomen, wat
watdedereis
reiskon
kon
volgen,
volgen, en
en ik
meemaken:
vrouw, mijne
mijne zoons,
zoons, mijne
mijne dochter,
dochter, mijne
mijne
meemaken : mijne
mijne vrouw,
mijne paarden.
paarden. In
In één
éénwoord,
woord,wij
wijzijn
zijngeheel
geheel
meubelen
meubelen en
en mijne
voltallig.
moet niet
nietboos
boosop
opmij
mijworden,
worden, Joshua! maar
maar wees
wtJes
- Je moet
zoo
mij antwoord
antwoord te geven
geven op
op ééne
ééne vraag.
vraag.
zoo goed,
goed, mij
ben geheel
geheel tot
tot je
je orders.
orders.
- Ik ben
- Had je
je het niet
niet goed,
goed, waar
waar je
je woondet
woondet??
had het
hetererheel
heelgoed,
goed,Samuel
Samuel!
- Ik had
!
land er
er dan
dan slecht?
slecht?
- Was het land
het was
was integendeel
integendeel uitmuntend.
uitmuntend.
- Slecht?
Slecht ? Wel, het
je dan
danmisschien
misschiengeene
geenegelegenheid
gelegenheid om
omopopeerre
eene
- Had
Had je
voordeelige
van je
je producten
producten af
af tetekomen
komen?
voordeelige w!jze
wijze van
?
wilt zeker
zekerden
denspot
spotmet
metmij
mijdrijven,
drijven,Samuel
Samuel!! Ik
Ikverver- Je wilt
kocht
zoo duur,
duur, als
als ik
ik maar
maar kon
kon verlangen.
verlangen.
kocht ze
ze zoo
zoo is,
is, wat
wat ontbrak
ontbrak er
er dan
danaan
aan?
- Als
Als dat zoo
?
Niets.
- Maar, riep
riep Samuel
Samuel Dickson
Dickson met
met eenige
eenige ergeriiis
ergernis in
in den
den
danaan,
aan,naar
naar
toon
stem uit,
uit, welke
welkebooze
booze geest
geestdrijft
drijftjejedan
toon zijner stem
een
ander land
land te
te trekken,
trekken, waar
waarniets
nietsanders
anderstetevinden
vindenisisdan
dan
een ander
en een
een akelig
akelig klimaat,
klimaat,wat
wat
wilde
dieren, nog
nog wilder
wilder Indianen
Indianen en
wilde dieren,
je er ook
ook van
vanzeggen
zeggenmoogt
moogt?
?
De
ondernemende avonturier
was, door
door dit
dit argument
argument geheel
geheel
De ondernemende
avonturier was
uit
het veld
veldgeslagen
geslagen:: hij
hij krabde
krabdezich
zichachter
achterdedeooren
ooren en
en
uit het
scheen
een antwoord
antwoord te
te zoeken,
zoeken, dat hij
hij echter
echter niet
niet uit
uit
scheen naar
naar een
zijn
kon halen,
halen, toen
toen zijne
zijne vrouw
vrouw hem
hem gelukkig
gelukkig ter
terhulp
hulp
zijn brein kon
kwam.
- Maar~
Samuel!! zeide
zeide zij
hem op
op een
een half
halfernstigen,
ernstigen,
Maar Samuel
zij tot hem
half schertsenden
schertsenden toon,
toon, waartoe
waartoe naar
naar redenen
redenen tetezoeken,
zoeken, die
die
Komt alleen
alleenvoort
voortuit
uitzucht
zuchtnaar
naarverandeverandetoch
niet bestaan
bestaan?? 't'tKomt
toch niet
ring,
en nergens
nergens anders
anders uit.
uit. Weet
Weet je
dat niet
niet evengoed
evengoed als
als
ring, en
je dat
wij?
leven lang
langzijn
zijnwij
wijzoo
zoogeweest,
geweest,onophoudelijk
onophoudelijk van
van
wij ? Ons leven

32
de eene naar
de
naar de
deandere
andereplaats
plaatstrekkende,
trekkende,zonder
zonderons
onsooit
ooitvoorvoorgoed ergens
goed
ergens te
te vestigen.
vestigen. Loodra
Zoodru. `gij
wij ons ergens
ergens goed
goed ingericht
hebben, meenen
meenen wij,
wij, dat
omergens
ergens
hebben,
dat liet
het oogenblik
oogenblik daar
dltar isis om
anders heen
anders
heen te gaan.
gaan.
ja, hernam
hernam Samuel
Samuel Dickson,
Di{)kson, ik
ik ken
ken de
deonbestendigonbestendig- Ja,
J a, ja,
je er
el'
heid
van mijn
mijn broeder.
broeder. Maar,
Maar, zuster
zuster!! Waarom
Waarom breng
breng je
heid van
hem
van af,
af, als
als hij
hÜ zich
zich zulke
zulke dingen
dingen in
in 't'thoofd
hoofd haalt?
haalt?
hem niet
niet van
- Och,
Samuel!! gaf
gaf Mistress
Mistress Dickson
Dickson hem
hem ten
ten antwoord,
a.ntwoord,
Och, Samuel
je weet
weet niet
niet wat
wathet
hetzegt,
zegt,met
metzulk
zulk
een
eeuwigenzwerver
zwerverals
als
een
eeuwigen
Joshua
getrouwd te zijn.
zÜn.
Joshua getrouwd
- :Ferm
geantwoord, vrouw
vrouw!! deed
deed de
de landverhuizer
landverhuizer zich
ûch
Ferm geantwoord,
nu lachende
lachende hooren.
hooren.
- Maar
zou je
je beginnen,
beginnen, als
als j.e
joe in
inden
den omtrek
omtrek der
der
Maar wat
wat zou
je er
er zoekt,
zoekt, eens
eens niet
niet
groote
meren dat
dat heerlijke
heerlÜke· land,
land, dat
dat je
groote meren
vondt?
vondt ?
mü volstrekt
volstrekt niet
niet ongerust
ongerust over.
over. Ik
Ik
- Och,
maak ik mij
Och, daar
daar maak
zal
mü inschepen
inschepen op
talrijke rivieren
rivieren van
van dit
ditland
landen
en
zal mij
op een
een der talrijke
deze
opvaren.
deze opvaren.
je je
je dan
dan ontschepen
ontschepen?
- }Iaar
zal je
Maar waar zal
?
- Dat
weet ik niet,
niet, want
want ik
ik ben
ben dien
dien kant
kantnog
nognooit
nooit uituitDat weet
ookniet
niettoe
toe:: ikikben
benererzeker
zekervan,
van, dat
dat
geweest;
dat doet
doetererook
geweest ; maar dat
ik overal
overal eene
eene plaats
plaats zal
zalvinden
vinden om
om mij
mü metterwoon
metterwoon neer
neer te
te
zetten.
zÜn broeder
broedermet
meteene
eeneuitdrukking
uitdrukkingvan
van
Samuel
Jackson keek
keek zijn
Samuel Jackson
verwondering
aan.
verwondering aan.
je besluit
besluit vast
vastgenomen
genomen?
Dus is je
- Dus
Samuel!!
Onherroepelijk, Samuel
- Onherroepelük,
het dus
dusvruchteloos,
vruchteloos, een
een poging
pogingtetedoen
doenom
omjejeerervair
van
- Is het
af te
te brengen
brengen?
?
zou toch
toch niets
niets baten.
baten.
- Dat zou
dan één
één ding
ding!!
Beloof mü
— Beloof
mij dan
dat is,
is,Samuel
Samuel?
- En dat
?
weet, dat
dat mijne
müne woning
woning slechts
slechts eenige
eenige uren
uren hier
hier
- Je weet,
vandaan
is.
vandaan is.
- Dat
Dat weet
weet ik,
ik, ja.
ja.
wÜelkander
elkanderooit
ooit
-— Daar
Daar het
het niet
nietwaarschijnlijk
waarschünlük is,
is, dat
datwij
zullen weerzien,
weerzien, in
deze wereld
wereld althans,
althans, moet
moet je
je mij
mij beloven,
beloven,
zullen
in deze
een dag
dag of
ofvier
vierbij
bÜmij
müzult
zultkomen
komendoorbrengen.
doorbrengen.
dat je een
dat
-— Dat isis onmogelijk,
onmogelük, Samuel
Samuel!! Ik zou
zou heel
heel graag
graageenigen
eenigen
tÜd bij
bÜ je
jewillen
willenkomen
komen;; maar
maal'dan
danzou
zouikik
weerterug
terugmoeten,
moeten,
tijd
weer
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en
dat gaat
gaatniet.
niet.Die
Dieverandering
veranderingininmijn
mUnreisplan
reisplanzou
zoumij
mij
en dat
niet
alleen op
op een
een aanmerkelijk
aanmerkelijk tijdverlies,
tijdverlies, maar
maar ook
ook op
op
niet alleen
een
belangrijk geldverlies
geldverlies te staan
staan komen.
komen.
een belangrijk
- Hoedat?
beter begrijpen,
begrijpen, als
als ik
ik je
je zeg,
zeg, dat
dat ik
ik er
er
- Wel, dat
dat zal
zal jeje beter
tegen
den zaaitijd
zaaitijd wil
wil komen.
komen.
tegen den
Samuel
eenige stappen
stappen in
de kamer
kamer op
op en
en
Samuel Dickson
Dickson deed
deed eenige
in de
neer
daarbij een
een knorrig
knorrig gezicht.
gezicht. Somtijds
Somtijds sloeg
sloeg hij
hij een
een
neer zette daarbij
zijdelingschen
die sedert
sedert zijne
zijne komst
komst geen
geen
zij delingschenblik
blikop
op zijne
zijne nicht,
nicht, die
oog
van hem
hem afgehouden
afgehouden en
enhem
hemmet
meteene
eenezonderlinge
zonderlinge uituitoog van
drukking aangekeken
aangekeken had.
had.
bijzichzelven
zichzelvenallerlei
allerleionverstaanbare
onverstaanbare
De
pachter bromde
bromde bij
De pachter
bij iederen
iederen stap,
stap, dien
dien hij
hij deed,
deed, met
metzijne
zijne
woorden,
woorden, terwijl
terwijl hij
hij bij
zweep
op den
den vloer
vloer sloeg.
sloeg. Het
Het meisje vouwde de handen samen,
zweep op
en
hare oogen
oogen vulden
vulden zich
zich met
mettranen.
tranen.Eensklaps
Eensklaps scheen
scheen
en hare
hÜbleef
bleefvlak
vlakvoor
voorzijn
zÜn
Samuel
Dickson een
een besluit
besluit tetenemen
nemen:: hij
Samuel Dickson
broeder
zeide tot
tot hem,
hem, terwijl
terwül hij
hÜ hem
hem duchtig
duchtig op
op
broeder staan
staan en
en zeide
den
schouder klopte
klopte::
den schouder
Het isisblijkbaar,
blükbaar, dat
dat jejeallemaal
allemaal
- Luister
eens, Joshua!
Joshua! Het
Luister eens,
ik de
deeenige
eenigeinindedefamilie
familieben,
ben,die
dienog
nog
stapelgek
stapelgek bent,
bent, en
en dat ik
geloof niet,
niet, dat
dat er
erooit
ooiteen
eendwazer
dwazer
gezond
gezond verstand
verstand bezit.
bezit. Ik geloof
hethoofd
hoofd van
vaneen
eeneerlijk
eerlükman
manopgekomen
opgekomenis,
is,dan
dan datdatplan
in het
plan in
gene,
wat jelui
jelui hebt.
hebt. Je
Jewilt
wiltniet
nietbijbÜmijmij
komen:
zoo!
gene, wat
komen
: hethet
zijzijzoo
!
Ik vraag
vraag je
je slechts
slechts één
één ding,
ding, maar
maar als
alsjejemij
müdit
ditweigert,
weigert,dan
dan
vooraf zeggen,
zeggen, dat
ik het
het jejenooit
nooitzal
zalvergeven.
vergeven.
moet
moet ik
ik je vooraf
dat ik
- Spreek
Samuel! !Je
weet, hoeveel
hoeveel ik
van je
je houd.
houd.
Spreek op,
op, Samuel
Je weet,
ik van
weet ten
ten minste,
minste, dat
dat je
jedit
ditaltijd
altüdzegt.
zegt.Naar
Maarlaat
laatons
ons
- Ik weet
op
onze zaak terugkomen
terugkomen:: ik wil
wil niet,
niet,dat
datjejevertrekt,
vertrekt,zonder
zonder
op onze
mü
teruggezien te
te hebben.
hebben.
mij teruggezien
je dat,
dat, Samuel?
Samuel?
- Hoe
bedoel je
Hoe bedoel
- Zaken
voor. Ik
Ik moet
moetdadelijk
dadelüknaar
naarmijn
münhuis
huis terug.
terug.
Zaken gaan voor.
Dit
is slechts
slechts zes
zes à àzeven
zevenuren
urenhier
hiervandaan,
vandaan, en
en ik
ik kan
kan er
er
Dit is
dus
spoedig zijn.
zÜn.
dus spoedig
- Maal'
wanneer zal
zal je
je terugkomen?
terugkomen?
Maar wanneer
denk, dat
datikikmorgen
morgenofof
zÜnallerlaatst
allerlaatstovermorgen
overmorgen
- Ik denk,
opop
zijn
zÜn.
weer
zal zijn.
weer hier zal
- Dat
is laat
laat genoeg.
genoeg.
Dat is
zal het
het tegendeel
tegendeel niet
niet beweren.
beweren. Maar
Maar daar
daar het
het land,
land,
- Ik zal
je naar
naar toe
toegaat,
gaat,niet
nietzalzal
wegloopen,isishet
hetwaarschijnlijk,
waarschünlük,
waar je
wegloopen,
dat
je het
hetaltijd
aTtijdwel
welzult
zult
vinden,
hetzÜdan
danwat
watvroeger,
vroeger,of
ofwat
wat
dat je
vinden,
hetzij
De
den Missouri.
:\lissouri.
De outlaws
outlaws van den
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later. Bovendien
Bovendien is
het van
van belang,
belang, dat
dat je
je mij
mü afwacht.
afwacht. Vind
Vind
later.
is liet
het dus
dus goed
goed?
je liet
?
moet het
het`iel
welgoed
goedvinden,
vinden, daar
daar je
je er
erzoo
zoo sterk
sterk op
op
- Ik moet
aandringt,
Samuel! ! Ga
Ga dan
dan maar
maar heen
heen:: ikikbeloof
beloofjeje op
op mijn
mün
aandringt, Samuel
woord van eer, dat ik tot overmorgen 's morgens om zevenwordvane,tik morgn'sezv
op je
je zal
zal wachten,
wachten, maar
maar ook
ook geen
geen minuut
minuut langer.
langer.
uur op
- Dat
Dat isis meer
meerdan
danikikvan
vannoode
noode heb
heb om
om hetgeen
hetgeen ik
ik wil
doen
volbrengen. Welnu
Welnu dan,
dan,tot
totweerziens
weerziens! !
doen te volbrengen.
nu nam
namde
depachter,
pachter,nanaeen
eenglimlachje
glimlachjegewisseld
gewisseldtetehebhebEn nu
ben
met zijne
zijne nicht,
nicht,wier
wiergelaat
gelaat
plotselingopgeklaard
opgeklaardwas,
was,
ben met
plotseling
zonder verdere
verdere plichtplegingen
plichtplegingen afscheid
afscheid en
verliet het
hetvertrek.
vertrek.
zonder
en verliet
Zoodra
zich weder
wederop
opstraat
straatvertoonde,
vertoonde,drong
drongdedemenigte
menigte
Zoodra hij zich
van
alle kanten
kanten tetegelijk
gelijkop
ophem
hemaan
aanenenbegroette
begroette hem
hem met
met
van alle
een
verheugd „hoera."
"hoera."
een verheugd
Samuel
Dickson baande
met een
een norsch
norsch gelaat
gelaat een
een
Samuel Dickson
baande zich
zich met
doortocht,
zonder op
vragen, die
die men
men tot
tot hem
hem richtte,
richtte, op
op
doortocht, zonder
op de
de vragen,
eenige
andere wijze
wijze te antwoorden
antwoorden dan
dan door
door uitroepingen
uitroepingen van
van
eenige andere
gemelijkheid.
nam zijn
zijn paard
paard van
vanden
denneger
negerover,
over, zette
zette
gemelijkheid. Hij
Hij nam
zich
den zadel
zadel en
en reed
reedspoorslags
spoorslags weg.
weg.
zich in den
- Wij
konden het
het hem
hem niet
nietweigeren,
weigeren,nietwaar,
nietwaar,Susanna
SusannaP
Wij konden
?
zei
de landverhuizer
landverhuizer tot
tot zijne
zijne vrouw,
vrouw, nadat
nadat de
depachter
pachter ververzei de
trokken was.
was.
- Neen,
dat ging
gingniet
nietbest,
best,'gaf
·gafdeze
dezehem
hemten
tenantwoord
antwoord;
Neen, dat
;
Samuel
je broer.
broer.
Samuel is
is toch je
hij isisonze
onzeeenige
eenigebloedverwant,
bloedverwant, voegde
voegde het
het meisje
meisje
- En hij
er op
op een
een schroomvalligen
schroomvalligen toon
toon bij.
bij.
- Diana
heeft gelijk
gelijk:: hij
hij isisonze
onzeeenige
eenigebloedverwant.
bloedverwant.
Diana heeft
Komaan,
bij, laat
laat ons
ons de
de
Komaan, jongens!
jongens ! voegde
voegdede
de avonturier
avonturier er
er bij,
wy zullen
zullen
paarden
afspannen en
en de
dewagens
wagensonder
onderdak
dakbrengen;
brengen;wij
paarden afspannen
den
nacht hier
hier doorbrengen.
doorbrengen.
den nacht
op straat
straat
Tot
niet geringe
geringe verbazing
verbazing van
van de
demenigte,
menigte, die
die op
Tot niet
was
blijven staan met
met dat
dattaaie
taaiegeduld,
geduld,hetwelk
hetwelkaan
aanledigganledigganwas blijven
gers eigen
eigen is,is,werden
werdende
depaarden
paardender
derlandverhuizers
landverhuizersafgespannen
afgespannen
en
op stal
stalgezet
gezetenen
wagens
onderdak
dakgebracht,
gebracht,zonder
zonder
en op
de de
wagens
onder
dat
de nieuwsgierigen,
nieuwsgierigen, ondanks
ondanks al
a] hunne
hunnepogingen,
pogingen, iets
iets aan
aan
dat de
de
weet konden
konden komen
komen omtrent
omtrent de
de redenen,
redenen, die
die dezen
dezen maatde weet
regel
den kant
kant der
derlandverhuizers
landverhuizers wettigden.
wettigden.
regel van den
Twee
dagen daarna
daarna hield
hieldJoshua
J oshuaDickson,
Dickson,die
diereeds
reedsvóór
vóórdag
dag
Twee dagen
en dauw
dauw opgestaan
opgestaan was,
was, even
evennanahethet
opgaander
derzon
zonininden
denstal
Iltal
opgaan
het
toezicht op het
voederen der
der paarden,
paarden, dat
dat hij
hij aan
aan zijne
zijne
het voederen
het toezicht
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zonen en zijne
zij ne bedienden
bedienden opgedragen
opgedragen had,
had, toen
toen zich
zich op
op straat
straat
zonen
eensklaps
gedruis deed
deed hooren,
hooren, dat
dat veel
veel van
van het
het ratelen
ratelen
eensklaps een
een gedruis
van verscheidene
verscheidene wagens
wagens weghad,
weghad, en
en dat
datalalspoedig
spoedigdaarop
daarop
van
op de
de deur
deurvan
van
gevolgd werd
werd door
door eenige
eenige krachtige
krachtige slagen
slagen op
gevolgd
logement, waarin
waarin de
delandverhuizers
landverhuizers hun
hunverblijf
verblijfhielden.
hielden.
het logement,
was nieuwsgierig,
nieuwsgierig,zooals
zooalsalle
alle Amerikanen
Amerikanen over
over 'tft algealgeJoshua was
meen zijn,
zijn, en
en haastte
haastte zich,
zich, den
den stal
stal te
te verlaten
verlaten en
en zich
zich naar
naar
meen
de
gelagkamer te
te begeven.
begeven.
de gelagkamer
hij Samuel
Samuel
Maar hoe
hoe groot
grootwas
waszijne
zijneverwondering,
verwondering, toen
toen hij
Hetwas
was
Dickson,
broeder, eensklaps
eensklaps voor
voor zich
zich zag
zag staan.
staan. Het
Dickson, zijn
zijn broeder,
de
brave pachter,
pachter, die
diezooveel
zooveelrumoer
rumoerhad
hadgemaakt
gemaakt en
envoor
voor
de brave
de eigenaar
eigenaar van
van het
hetlogement
logement de
dedeur
deuropengedaan
opengedaan had.
had.
wien
wien de
- Welzoo,
Joshua onwillekeurig
onwillekeurig uit,
uit,toen
toenhij
hijhem
hemzag;
zag;
Welzoo, riep Joshua
ben
je daar,
daar, Samuel?
Samuel?
ben je
zou ik
ikanders
anderszijn
zijn?
gafde
depachter
pachter
-— Waarachtig!
Waarachtig ! Wie
Wie zou
? gaf
mij terugziet?
terugziet?
hem
lachende ten
ten antwoord.
antwoord. Spijt
Spijt liet
hetje,
je,dat
datjejemij
hem lachende
ik verwachtte
verwachtte je
jenog
nog
- Wel,
het tegendeel
tegendeel is
is waar
waar;; maar
maar ik
Wel, het
zoo
gauw niet.
niet.
zoo gauw
graaggelooven,
gelooven, maar
maar ik
ik heb
heb berekend,
berekend, dat
dat
- Dat
wil ikikgraag
Dat wil
ik,
als ikikmij
mijniet
niethaastte,
haastte,gevaar
gevaarliep,
liep, jeje niet
niet weer
weer teteontontik, als
moeten,
ben dus
dus maar
maarwat
watvroeger
vroeger'gekomen.
gekomen.
moeten, en
en ik ben
gehadhebt,
hebt,broeder
broeder!
zeide
- Dat isis een
eengoede
goedeinval,
inval,dien
dienjejegehad
! zeide
J\'Iistress
Dickson, die
het vertrek
vertrekop
opditditoogenblik
oogenblikbinnentrad.
binnentrad.
Mistress Dickson,
die het
er met
met
- Nietwaar,
Bovendien wist
voegde hij
hij er
Nietwaar, zuster?
zuster? Bovendien
wist ik,
ik, voegde
een spotachtigen
spotachtigen glimlach
glimlach bij,
bij,hoeveel
hoeveelhaast
haastmijn
mijnbroeder
broedermaakt
maakt
op zijne
zijne plantage
plantage te
te komen,
komen, en
en ikikheb
hebhem
hemdus
dusniet
niet willen
om
om op
laten wachten.
latenwch.
bent een
een man
man van
van
- Goed
geredeneerd, zeide
Goed geredeneerd,
zeide Joshua,
Joshua, je bent
je
woord.
je woord.
heeft men
men mij
mij altijd
altijd gezegd.
gezegd.
- Dat
Dat heeft
- Wat
is die
die gewichtige
gewichtige zaak
zaak nu,
nu, waarover
waarover je
je mij
mij te
te
Wat is
spreken hadt
hadt?
?
-— 't Is waar
waar ook,
ook, antwoordde
antwoordde hij,
hij, terwijl
terwijl hij
hij hem
hem naar
naar de
de
deur
meetrok, kom
kom een
een beetje
beetje hierheen.
hierheen.
deur meetrok,
zich op
op de
de
JJoshua
oshua volgde
volgde hem,
hem, en al
al spoedig
spoedig bevonden
bevonden zij
zij zich
straat,
die versperd
versperd was
was door
door vier
vier aàvijf
vijfbeladene
beladenewagens,
wagens,die
die
straat, die
met
stevige paarden
paarden bespannen
bespannen en door
door een
een tiental
tientalbedienden
bedienden
met stevige
omgeven
omgeven waren.
vroeg Joshua,
Joshua, zich
zich tot
totzijn
zijnbroeder
broederwendende.
wendende.
- Welnu?
Welnu ? vroeg
- Kijk
maar eens
eens!! Wat
'Wat zie
zie jeje daar
daar?
Kijk maar
?
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`Tel, wat
wat je
je zelf
zelf ziet
ziet:: wagens,
wagens, paarden
paarden en
en bedienden.
bedienden.
- 'Vel,
zoo;; maar
maar weet
weet je
jewel,
wel,wat
watdat
datbeteekent
beteekent:??
- Juist zoo
begrijp je
je niet.
niet.
- Ik begrijp
beteekent, hernam
hernam de
depachter
pachteropopeen
eendoodbedaarden
doodbedaarden
- Dat beteekent,
het, daar
daar mijne
mijne raadgevingen
raadgevingen vruchteloos
vruchteloos zijn
zijn gegetoon,
toon, dat
dat ik het,
weest,
injeje dwaasheid
dwaasheid bent
bent blijven
blijven volharden,
volharden, als
als je
je
weest, daar je in
oudste
mijn plicht
plicht geacht
geacht hebt,
hebt,jejeniet
nietteteverlaten
verlatenop
ophet
het
oudste broer mijn
dwaze
wilt inslaan.
inslaan. Ik
Ikheb
hebalalwat
watikikhad
hadverkocht
verkocht
dwaze pad,
pad, dat
dat je wilt
en in
in kontanten
kontantenverwisseld,
verwisseld,en
enhier
hierben
benik
iknu
nu:: ikikga
gamet
metje
jemee.
mee.
je dat
dat gedaan,
gedaan,Samuel
Samuel?? riep
riep Joshua
Joshua uit,
uit, terwijl
terwijl zijne
zijne
- Heb je
oogen
werden.
oogen vochtig werden.
je niet
nietmijn
mijnBenige
eenige bloedverwant
bloedverwant?? Waar jij
jij heen
heen
- Ben
Ben je
gaat,
zal ik
ikook
ookheen
heengaan,
gaan, dat
dat zeg
zeg ik
iknog
nog eens,
eens, jij
jij en
en ik,
ik,
gaat, zal
wij
zijn allebei
allebei gekken
gekken;; misschien
misschien ikiknog
nogerger
ergerdan
danj ij
jij.. EvenEvenwij zijn
als
altijd heb
hebikikals
alseen
eenwijze
wijzegeredeneerd
geredèneerd en
en als
alseen
eendwaas
dwaas
als altijd
gehandeld.
Oom
werd door
doorde
degeheele
geheelefamilie
familiehooglijk
hooglijkvereerd
vereerd;
Oom Samuel werd
;
de
vreugde was
was groot,
groot, toen
toen men
men zijn
zijn besluit
besluit vernam.
vernam. Diana
Diana
de vreugde
cr inzonderheid
inzonderheid zeer
zeer mee
mee ingenomen.
ingenomen.
was
was er
Twee
uren later
laterbegaf,
begaf.de
dekaravaan,
karavaan, die
dienu
nutweemaal
tweemaal zoo
zoo
Twee uren
groot
geworden was,
was, zich
zichopopweg
wegenensloeg
sloegeerre
eenenoordelijke
noordelijke
groot geworden
richting
in.
richting in.

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK IV.

Over een man,
die beschuit in
het water
water doopte en
man, die
in het
sardijnen
sardijnen at.
't 'Was
in de
deeerste
eerstedagen
dagenvan
vandedemaand
maandOctober.
October.VerscheiVerscheiWas in
wijonze
onzelezers
lezers
dene
nachtvorsten hadden
hadden de
destreken,
streken,werwaarts
werwaartswij
dene nachtvorsten
deinsecten,
insecten, die
diegedurende
gedurende het
het
nu
verplaatsen, bevrijd
bevrijd van
van de
nu verplaatsen,
warme
jaargetijde bij
bij millioenen
millioenenlangs
langsde
deoevers
oeversvan
van alle
alle waterwarme jaargetijde
stroomen
en onder
onderhet
hetdicht
dicht
geboomteder
dermaagdelijke
maagdelijkebosschen
bosschen
stroomen en
geboomte
rondzwermen
eender
derverschrikkelijkste
verschrikkelijkste plagen
plagen voor
voor deze
deze
rondzwermen en een
landen zijn.
zijn.
Slechts
weinige minuten
minuten na
na den
den opgang
opgang der
der zon
zon reed
reed een
een
Slechts weinige
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reiziger, die
die op
opeen
eenprachtig
prachtigzwart
zwartpaard
paardgezeten
gezeten en
enals
alseen
een
reiziger,
woudlooper gekleed
gekleed was,
was, hetgeen
hetgeen reeds
reeds op
op het
heteerste
eerstegezicht
gezicht.
woudlooper
hijeen
eenblanke
blankewas,
was,
stapvoetsuituiteen
eenboseb,
bosch,waarin
waarin
dat hij
verried, dat
stapvoets
boomen stonden,
stonden, en
enkwam
kwam nu
nuop
op eene
eene uitgestrekte
uitgestrekteprairie,
prairie,
hooge boomen
welke destijds
destijds aan
aan de
de trappers
tmppers (beverjagers) die
die onverschrokonverschrokwelke
onderzoekers der
derwoestijn,
woestijn,nog
nogzoogoed
zoogoedals
alsonbekend
onbekendwas.
was.
kene onderzoekers
Deze prairie bevindt
bevindt zich
zich niet
nietver
vcrvan
vanhet
hetRotsgebergte,
Rotsgebergte,midmidDeze
den in
in de
de streken,
streken, door
doorde
deIndianen
Indianenbewoond,
bewoond, en
enisisminstens
minstens
den
mijlen van
vandedenaastbij
naastbijgelegene
kolonie van
van AmeriAmeriachthonderd mijlen
gelegene kolonie
kaansche squatters en
en planters
plantersverwijderd.
verwijderd.
kaansche
Deze reiziger
r,eiziger was
was Olivier.
Olivier. Zooals
Zooals men
men ziet,
ziet, had
had onze
onze held
held
Deze
sedert den
den dag,
dag, waarop
waarop hij
hij voor
voor de
de eerste
eerste maal
maal den
den voet
voet in
in
sedert
Amerika gezet
gezet had en
en te
te Boston
Boston aan
aan land
landgekomen
gekomen was,
was, een
een
Amerika
tocht gedaan.
gedaan.
verren tocht
waren sedert
sedertdien
dientijd
tijd
geen
twee
maandenverloopen.
verloopen.
Er waren
nognog
geen
twee
maanden
Hij was,
was, zooals
zooals hij
hij besloten
besloten had,
had, aldoor
aldoor recht
recht toe
toerecht
rechtaan
aanin
in
1tij
-een
noordelijke richting
richting voortgereden
voortgereden en
enachtereenvolgens
achtereenvolgens alal
een noordelijke
de staten
staten der
derjeugdige
jeugdigeAmerikaansche
Amerikaanscherepubliek
republiekdoorgetrokken,
doorgetrokken,
terwijl hij
hij zich
zich hier
hierenendaar
daarslechts
slechtszoolang
zoolangopgehouden
opgehouden had
had
terwijl
als
noodig was
was om
om zijne
zijnekrachten
krachten en
en die
die van
van zijn
zijn paard
paard te
te
als noodig
sparen.
Daarop was
was hij
hij de
de uiterste
uiterstegrens
grensder
derkoloniën
koloniënovergeovergesparen. Daarop
trokken
en de
de woestijn
woestijn ingereden.
ingereden.
trokken en
het eerst
eerst van
van
Hij
gevoelde zich
zich toen
toen gelukkig,
gelukkig, want
want voor
voor liet
hij gevoelde
:zijn
leven was
was hij
hij waarlijk
waarlijkvrij
vrijenenvoor
voorimmer,
immer,naar
naarhij
hij althans
althans
zijn leven
meende,
van de
deboeien,
boeien,welke
welkede
debeschaving
beschavingaan
aan hare
hare
meende, ontslagen van
kinderen
aanlegt.
kinderen aanlegt.
jagerbegonnen,
begonnen, een
eenmoeilijken
moeilijken
Olivier
zijn leertijd
leertijd als
als jager
Olivier had
had zijn
leertijd voorzeker,
voorzeker, voor
voor welks
welks bezwaren
bezwarende
dekrachtigste
krachtigstemannen
mannen
dikwijls
teruggedeinsd zijn
zijn;; maar
maar Olivier
Olivier was
wasgeen
geengewoon
gewoon
dikwijls teruggedeinsd
mensch.
bezat zulk eene
cene kracht
kracht en
en eene
eene bebemensch. Hij
Hij was
was jong
jong en
en bezat
slechts zelden
zelden aangetroffen
aangetroffen worden.
worden. BovenBovenhendigheid,
hendigheid, als
als er slechts
dien
was hij
hij in
in het
het bezit
bezit van
van een
een ijzeren
ijzeren wil,
wil, die
die door
door niets
niets
dien was
te
buigen is
is en
en tot
tot het
hetverrichten
verrichten van
van groote
groote dingen
dingen in
in staat
staat
te buigen
stelt,
van een
een leeuwenmoed,
leeuwenmoed, die
die voor
voor geenerlei
geenerlei gevaar
gevaar terugterugstelt, van
dein'st,
van een
eenontembaren
ontembarenhoogmoed,
hoogmoed, die
die hem
hem aandreef
aandreef
dein'st, en
en van
om
tegen alle
allewezens
wezensvan
vanzijn
zijnsoort
soortopgewassen
opgewassen te
te achten,
achten,
om zich tegen
en
bijgevolg niets
onmogelijk te vinden,
vinden, niet
nietalleen
alleenin
inhetgeen
hetgeen
en bijgevolg
niets onmogelijk
mil ar ook
ook in
in datgene,
datgene, wat
wat
anderen
vóór hem
hem gedaan
gedaan hadden,
hadden, maar
anderen vóór
het
toeval hem
hem zelf
zelfininbuitengewone
buitengewoneomstandigheden
omstandighedenzou
zou doen
doen
het toeval
verrichten.
verrichten.
,
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do hooghartige
hooghartigejongeling,
jongeling,zooals
zooalsmen
menzegt,
zegt,zijne
zijne
Yerder
had de
Verder had
schepen
yerbrand en
en zou
zou hij
hij liever
liever gestorven
gestorven zijn
zijn dan
dan in
in de
de
schepen verbrand
maatschappij
keeren,zonder
zonderdedetaak,
taak,die
diehij
hijzichzelven
zichzelven
maatschappij terug tetekeeren,
vrijwillig
hebben.
vrij willig had
had opgelegd,
opgelegd, volbracht
volbracht te hebben.
Gedurende
twee maanden
maanden had
hadhij
hijallerlei
allerleiavonturen
avonturen
Gedurende deze
deze twee
gehad,
verscheidene gevechten
gevechten geleverd
geleverdenenvele
velegevaren
gevarengetrotgetrotgehad, verscheidene
seerd,
waarvan het geringste
geringste den
den dappersten
dappersten man
manzou
zouhebben
hebben
seerd, waarvan
doen
huiveren, gevaren
gevaren van
van allerlei
allerleiaard,
aard,die
diezoowel
zoowelvan
van menmendoen huiveren,
schen
dieren, als
als van
van de
denatuur
natuurzelve
zelvevoortkwamen.
voortkwamen.
schen en
en dieren,
uitalaldeze
dezeworstelingen
worstelingen als
als overwinnaar
overwinnaar te
te voorvoorDaar
hij uit
Daar hij
schijn
was, was
was zijne
zijnestoutmoedigheid
stoutmoedigheidtoegenomen
toegenomen en
en
schijn getreden was,
zijne
kracht verdubbeld.
verdubbeld. Zijn
Zijn leertijd
leertijd van
van het
het--leven
in de
de
zijne kracht
leven in
woestijn
ten einde.
einde.Nu
Nubeschouwde
beschouwdehij
hijzich
zichmet
metvolle
volle recht
recht
woestijn was ten
als
eenwerkelijk
werkelijk wwoudlooper,
een man,
man, dien
dien de
de
als een
oudlooper, namelijk
namelijk als
als een
zonderlingste ontmoetingen,
ontmoetingen, de
de verschrikkelijkste
verschrikkelijkstevoorvallen
voorvallen niet
niet
konden
verrassen of
of een
een duimbreed
duimbreed doen
doen wijken,
wijken, en
en dien
dien de
de
konden verrassen
prachtige natuurtooneelen
natuurtooneelen alleen
alleen konden
konden treffen.
treffen.
de jonkman
jonkman op
op de
de grens
grens van
van het
het
Wij
hebben gezegd,
gezegd, dat de
Wij hebben
bosch,
hij uitgekomen
uitgekomen was,
was, was
was blijven
blijven staan,
staan, ten
ten einde
einde
bosch, waar
waar hij
het prachtige
prachtige landschap,
landschap, dat
dat zich
zich voor
voor zijn
zijn blik
blikontrolde,
ontrolde, op
op
zijn
gemak te
te kunnen
kunnen gadeslaan.
gadeslaan.
zijn gemak
Voor hem
hem strekte
strektezich
zicheene
eenehooggelegene
hooggelegenevallei
valleiuit,
uit,die
diedwars
dwars
doorsneden
vrij breede
breede rivieren,
rivieren,welke
welkezich,
zich, na
na
doorsneden was
was door
door twee vrij
gedurende
eene uitgestrektheid
uitgestrektheidvan
vanverscheidene
verscheidene mijlen
mijlen in
in eene
eene
gedurende eene
evenwijdige
voortgeloopen te
te hebben,
hebben, eindelijk
eindelijk met
met
evenwijdige richting
richting voortgeloopen
elkaar
vereenjgden en
zich in
in den
den Missouri,
Missouri, welks
welks breed
breed zilzilelkaar vereenigden
en zich
veren
lint zich
zich als
alseen
eenwitte
wittestreep
streep
aan
den
horizonvertoonde,
vertoonde,
veren lint
aan
den
horizon
ontlastten.
soort van
van kaap,
kaap, die
die zich
zich tot
totininhet
hetmidden
midden
ontlastten. Op
Op een
een soort
der eerste
eerste rivier
rivieruitstrekte,
uitstrekte,verhief
verhief
zicheen
eenoverheerlijk
overheerlijkboschje
boschje
zich
van
palmboomen, laurierboomen
laurierboomen en
magnolia's. Hunne
Hunne spits
spits
van palmboomen,
en magnolia's.
zij deden
deden
toeloopende
vormden een
een volmaakten
volmaakten kegel
kegel;; zij
toeloopende kruinen
kruinen vormden
het frissche
frissche groen
groenvan
vanhunne
hunnebladeren
bladerendedeverblindende
verblindende
door
door het
witheid
der bloemen,
bloemen~ waarmee
waarmee zij
zij ondanks
ondanks het
hetvergevorderde
vergevorderde
witheid der
jaargetijde
nog bedekt
bedekt waren,
waren, des
des te
te beter
beteruitkomen.
uitkomen. De
Deomomjaargetijde nog
vang
van deze
deze prachtige
prachtige bloemen
bloemen was
was zoo
zoo groot,
groot, dat
dat Olivier
Olivier
vang van
er meer
meer dan
dan een
een mijl
mijl van
van verwijderd
verwijderd was,
was,
ze,
ofschoon hij
ze, ofschoon
hij er
gemakkelijk
kon onderscheiden.
onderscheiden.
gemakkelijk kon
Deze
magnolia's, die
die alle
alle een
eenonberispelijken
onberispelijken vorm
vorm hadden,
hadden,
Deze magnolia's,
waren
voor het
het grootste
grootste gedeelte
gedeelte minstens
minstens honderd
honderd voet
voethoog,
hoog,
waren voor
en verscheidene
verscheidene zelfs
zelfs nog
nog hooger.
hooger.
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Aan den
den rechterkant
rechterkant bevond
bevond zich
zich een
eenbosch
bosch van
vanpopulieren
populieren
Aan
van eene
eene ontzettende
ontzettende dikte,
dikte,die
diedoor
dool'wilde
wildewijnstokken
wijnstokken omomvan
stammender
der
strengeld waren.
waren. Deze
Deze slingerden
slingerden zich
zichrondom
rondomdedestammen
strengeld
openenspreidden
spreidden
boomen, klommen
aanden
dentop
topdaarvan
daarvanop
boomen,
klommen tot aan
zij op
op deze
deze wijze
wijze van
van
zich verder
verder langs
langs de
de takken
takken uit,
uit, terwijl
terwijl zij
zich
den eenen
eenen boom
boom op
op den
denanderen
anderenovergingen
overgingenen
enzich
zichonder
onder
den
allerlei
andere slingerplanten,
slingerplanten, die
die zich
zich aan
aan alle
alle boomen
hoornen vastvastallerlei andere
gehecht hadden,
hadden, vermengden
vermengden en
en verwarden.
verwarden. , ,
De jonkman
jonkman werd
werd het
het niet
nietmoede,
moede, dit
ditheerlijk
heerlijkschouwspel,,
schouwspel,.
De
waaraan
hij nog
nog volstrekt
volstrektniet
nietgegewoon
geraaktwas,
was,tetebewonbewonwaaraan hij
woon geraakt
hij boven
boveneen
eenboschje
boschjevan
vanmagnolia's
magnolia's een
een klein
klein
deren,
toen hij
deren, toen
rookwolkje,
zich spiraalsgewijze
spiraalsgewijze naar
de lucht
luchtverhief,
verhief,
rookwolkje, dat
dat zich
naar de
meende
zien.
meende te zien.
Wat beteekent
beteekent die
die rook
rook?? Dat
Dat was
was het
het eerste,
eerste, wat
wat hij
hij zich
zich
zelven afvroeg.
afvroeg.
Het gezicht
gezicht van
van een
eenvuur
vuurverraadt
verraadtaltijd
altijdde
denabijheid
nabijheid van
van
menschelijke
woestijn heeft men
men van
van de
de tien
tien
menschelij kewezens,
wezens,enenin
in de
de woestijn
ontmoetingen
dien aard
aardnegenmaal
negenmaalkans,
kans,zich
zichtegenover
tegenover
ontmoetingen van
van dien
vijanden
zien.
vijanden geplaatst
geplaatst te zien.
Het isis schande
schande om
omhet
hette te
zeggen,
maartoch
tochisishet
hetvolkomen
volkomen
zeggen,
maar
waar:
in de
dewoestijn
woestijn isisde
dewreedste
wreedste vijand
vijand van
vanden
denmensch,
mensch,
waar : in
zijn
geduchtste tegenstander,
tegenstander, zijn medemensch.
medemensch. Hoe
dit komt,
komt,
zijn geduchtste
Hoe dit
wij niet te
te verklaren
verklaren;; wij
wij bepalen
bepalen er
er ons
ons toe,
toe, dit
dit feit
feit
weten
weten wij
te constateeren,
constateeren, zonder
zonder het
het tetewillen
willenoplossen.
oplossen.
Het zien
zien van
vandezen
dezenrook
rookbracht
brachtgeenerlei
geenerleiontroering
ontroeringbij
bijonzen
onzen
hij bepaalde
bepaalde er zich
zich uit
uitvoorzorg
voorzorg toe,
toe, tete
avonturier
weeg: : hij
avonturier te
te weeg
onderzoeken,
zijne wapenen
wapenen zich
zich in
ineen
eengoeden
goedenstaat
staatbevonbevononderzoeken, of
of zijne
den;
reed hij
hij de
de vallei
valleiininenenbegaf
begafzich
zichregelrecht
regelrechtnaar
naar
den ; daarop
daarop reed
het boschje
boschje van
vanmagnolia's.
magnolia's.Overigens
Overigensvoerde
voerdeeen
eensmal
smalvoetpad,
voetpad,
bijnaregelrecht
regelrecht
dat
in het
hethooge
hoogegras
gras
afgeteekendwas,
was,ererbijna
dat in
afgeteekend
heen;
dus niets
niets anders
anders tetedoen
doendan
dandit
dittetevolgen,
volgen, hethetheen ; hij
hij had dus
geen
hij dan
dan ook
ook deed,
deed,zonder
zonderzich
zicheenigszins
eenigszinstetebekommeren
bekommeren
geen hij
over
hetgeen hem
hem te
te wachten
wachten stond.
stond.
over hetgeen
Bovendien
was het
het hem
hem niet
nietonwelkom,
onwelkom, menschen
menschen te
te zien,
zien,
Bovendien was
onverschillig
vrienden of vijanden
vijanden waren.
waren. Seder
Sedert.t meer
onverschilligof
of dit
dit vrienden
dan
een week
week had
hadhijhijniemand
niemandontmoet,
ontmoet,noch
nocheen
eenBlanke,
Blanke,noch
noch
dan een
een
Mesties, noch
noch een
eenIndiaan,
Indiaan,en
enzijns
zijnsondanks
ondanksbegon
begon deze
deze
een Mesties,
bevond, hem
vervolslagene
volslagene eenzaamheid,
eenzaamheid, waarin
waarin hij
hij zich
zich bevond,
hem te verdrieten,
trachtte hij
hij dit
ditzich
zichzelven
zelven ook
ookteteontveinzen.
ontveinzen.
drieten, al
al trachtte
Hti
bijna tweederden
tweederden van den
den afstand,
afstand, die
die hem
hem van
van het
het
Hij had
had bijna
.
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boschje
scheidde, afgelegd
nfgologd en
en was
wns ercrniet
nietverder
verderdan
danhoogstens
hoogsten~
boschje scheidde,
een
pistoolschot van
ynn verwijderd,
vcrwUderd, toen
toen hij
hijeensklaps
eensklapsbleef
bleefstaan,
staan,
een pistoolschot
ter prooi
prooi aan
aan eene
eene zonderlinge
zonderlinge ontroering.
ontroering.
Eene
krachtige en
eu welluidende
zieh te
te midden
midden
welluidende stem
stem deed
deed zich
Eene krachtige
opeen
eenonberispelijke
onberispelijke wijze
wUze een
een
van
het geboomte
geboomte hooren,
hooren, die
die op
van het
Fransch
lied zong
zong;; dedewoorden
woordendaarvan
daarvandrongen
drongen alalspoedig
spoedig
Fransch lied
duidelUk
verstaanbaar tot
tot zijne
züne ooren
ooren door.
door.
duidelijk en
en verstaanbaar
Zijns
ondanks voelde
voelde Olivier,
Olivier, dat
datdedetranen
tranenhem
heminindedeoogen
oogen
Zijns ondanks
kwamen:
op de
de borst
borst om
om de
desnelle
snelleklopklopkwamen : hU
hij legde
legde zijne
zijne hand
hand op
hart tot
totbedaren
bedarentetobrengen.
brengen.InIn
eenoogenblik
oogenblik
pingen
zün hart
pingen van zijn
een
kwam
zijn geheel
geheel vroeger
vroeger leven
leven hem
hem weder
weder voor
voor den
den geest.
geest.
kwam zijn
Hij
zag Frankrijk,
FrankrUk, dat
dathijhijmisschien
misschienvoor
voorimmer
immerverlaten
verlatenhad,
had,
Hij zag
terug
en gevoelde
gevoelde nu,
hoe diep
diep de
de liefde
liefde tot
tothet
hetvaderland
vaderlandin
in
terug en
nu, hoe
het hart
hart van
van den
denmensch,
mensch,zelfs
zelfsvan
vanden
denkoelste,
koelste,geworteld
geworteldis.
is .
. . Meegesleept
eene ontroering,
ontroering, waaraan
waaraan hij
hij geen
geen weerweerMeegesleept door
door eerie
·stand
trachtte tetebieden,
bieden,daar
daarhijhU
zooveelbekoorlijks
bekoorlijks en
en
stand trachtte
er er
zooveel
zachtjes
voortloopenenenbegaf
begafzich
zich naar
naar
·zaligs
in vond,
vond, bleef
bleefhijhUzachtjes
zaligs in
voortloopen
het boschje.
boschje.
Hij
boog de
de takken,
takken,die
diehem
hemden
den
doortochtversperden,
versperden,weg
weg
IIij boog
doortocht
en stond
stond eensklaps
eensklaps van
vanaangezicht
aangezichttottot
aangezichttegenover
tegenovereen
een
aangezicht
jongeling,
die bijna
bUna van
van denzelfden
denzelfden leeftijd
leeftijd was
was als
hij en
en op
op
jongeling, die
als hij
het
gras aan
aan den
den oever
oever der
der rivier
rivier bij
bij een
een vrij
vrij groot
groot vuur
vuur gegehet gras
HU doopte
doopte met
met de
de eene
eene hand
hand een
een beschuit
beschuit in
in het
het
zeten
zeten was.
was. Hij
water,
terwijl hij
hij met
metde
deandere,
andere,die
diemet
meteen
eenmes
mesgewapend
gewapend
water, terwijl
was,
uit een
eenblikken
blikkenbus
busdie
dievoor
voorhem
hemop
opden
dengrond
grondstond,
stond,
was, uit
nu en
en dan
dan een
een sardijn
sardijn nam.
nam.
Toen
onbekende den
den avonturier
avonturier zag,
zag,hield
hieldhij
hijmet
metzingen
zingen
Toen de onbekende
op,
hem met
met een
een vriendelijk
vriendelijk hoofdknikje
hoofdknikje en zeide
zeide tot
tot
op, groette hem
het•-Fransch
,. Franseh:
hem
met een
een glimlachje
glimlachje ininhet
hem met
- Wees
welkom aan
aan mijn
mijn haard,
haard,kameraad
kameraad!
Alsjejehonger
honger
Wees welkom
! Als
hebt,
dan;; als
als je
je koud
koud bent,
bent, warm
warm jejedan
danwat
wat!
hebt, eet dan
!
HU
ging daarop
daarop weder
weder bij
bij het
het vuur
vuurzitten,
zitten,deed
deedzijn
zUnknapknapHij ging
zak
open en
en deelde
deelde zijn
zijnvoorraad
voorraadbroederlijk
broederlijkmet
metzijn
zijnnieuwen
nieuwen
zak open
bekende,
die deze
deze vermeerdering
vermeerdering in
in zijn
zijnmeer
meerdan
danspaarzamen
spaarzamen
bekende, die
voorraad
en zonder
zonderzich
zichlang
lang
latensmeekgin
smeeken aannam.
aa nnam.
voorraad gulweg en
tete
laten
De
onbekende was
was een
eenlang,
lang,forsch
forschgebouwd
gebouwden
engespierd
gespierd
De onbekende
man;
eenigszins gebruinde
gebruinde tint
tint van
vanzijn
zijngelaat
gelaatverried,
verried,dat
dat
man ; de
de eenigszins
het
bloed van
van het
hetras,
ras,datdat
in Amerika
oorspronkelijk thuis
thuis
het bloed
in Amerika
oorspronkelijk
hoort,
hem door
door de
de aderen
aderen vloeide.
vloeide.
hoort, hem
was. bijna
bijna
De
gelaatstrekken van
vandezen
dezenjonkman
jonkman(want
(wanthij
hijwas,
De gelaatstrekken
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van
denzelfden leeftijd
leeftijd als
als onze
onze held,
held, en
enmisschien
misschien zelfs
zelfs een
een
van denzelfden
weinig
dan deze)
deze) waren
waren schrander
schrander en
eninnemend
innemend;; zijne
zijne
weinig jonger dan
grijze, levendige
grjjze,
levendige oogen
oogen waren
waren onophoudelijk
onophoudelijk ininbeweging
beweging;; zUn
zijn
blik was open,
open, zijn
zUnvoorhoofd
voorhoofd effen
effen en door weelderige, kastanjekastanje- blik
bruine
lokken overschaduwd,
overschaduwd, en zijn
zUn neus
neus een
een weinig
weinig lang.
lang.
bruine lokken
Zijn
groote mond,
mond, waarin
waa~in prachtige
prachtige tanden
tanden prijkten,
prijkten, en
en zijn
zijn
Zijn groote
blonde en goed gevulde baard voltooiden een geheel, dat verre blondegvuaroltidengh,avr
van
alledaagsch mocht
mocht heeten.
hecten.
van alledaagsch
di~der
derjagers
jagersuit
uithet
hethooge
hoogenoorden.
noord~n.
Zijne
kleeding was
was die
Zijne kleeding
Hij had
had een
eenbroek
broekvan
vanherteleer
herteleereneneen
een
vest
van
dezelfdestof
stof
vest
van
dezelfde
aan,
waarover hij
hij een
een kiel
kielvan
vanblauw
blauwlinnen
linnen droeg,
droeg, die
die met
met
aan, waarover
wit
en rood
roodkoord
koordversierd
versierdwas,
was,een
eenmuts
mutsvan
vanbevervel
bevervel en
en
wit en
Indiaansche
bUna tot
tot aan
aan zijne
zijne knie
knie reikten.
reikten.
Indiaansche moccasins,
moccasins,die
die bijna
in zijn
zijngordel,
gordel,die
dievan
vandedehuid
huidvan
vaneen
eenratelratelVoorts
Voorts staken
staken er in
slang
vervaardigd was,
was, een
eenlang
langmes,
mes,een
eenbijl,
bijl,een
eenbisonshoorn
bisonshoorn
slang vervaardigd
met
kruit ererin,in,eeneen
kogelzakeneneen
eenpijp
pijpvan
vanroode
roode aarde
aarde
met kruit
kogelzak
Dit was
was de
devolledige
volledige uituitmet
een steel
steel van
vankerseboornenhout.
kerseboomenhout. Dit
met een
rusting van
van dien
dienzonderlingen
zonderlingenpersoon,
persoon,dien
dienOlivier
Olivierzoo
zoogeheel
geheel
toevallig
bereik zijner
zijner hand
hand lag
lag op
op het
het
toevallig ontmoette.
ontmoette. Binnen
Binnen het
het bereik
gras
een Kentuckyer
Kentuckyer buks
buks en
eneen
eenweitasch,
weitasch,die
diezonder
zondertwijfel
twijfel
gras een
tot berging
berging van
van zijn
zijn leeftocht
leeftocht bestemd
bestemd was.
was.
- Waadijk,
zei de
de avonturier,
avonturier, toen
toen zijn
zijn eetlust
eetlusteen
eenweinig
weinig
Waarlijk, zei
hettoeval,
toeval,datdat
mijjejezoo
zooonverwachts
onverwachts
bevredigd
was, ik
ik zegen
zegenhet
bevredigd was,
mij
heeft doen
doen ontmoeten.
ontmoeten.
- Ik insgelijks.
insgelUks. Dergelijke
Dergelijketoevallige
toevalligeontmoetingen
ontmoetingenbehooren
behooren
in de
de woestijn
woestijn tot
totdedeuiterste
uiterstezeldzaamheden.
zeldzaamheden.
- Helaas ja!
- ~rag
je eens
eens.een
eenvraag
vraagdoen
doen?
Mag ik je
?
Wel honderd,
honderd, als
als jejedat
datwilt,
wilt,natuurlijk
natuurlijkneet
met
- vVel
zeker. Wel
Wel zeker.
het recht
recht om
om ze
ze later
later ook
ook aan
aan jou
jou tetedoen.
doen.
spreekt van
van zelf.
zelf.
- Dat spreekt
datisisafgesproken.
afgesproken.Komaan,
Komaan,laat
laatmij
mijnu
nude
devraag
vraag
- Welnu, dat
eens hooren
hooren!!
- Hoe
komt het,
het, dat
datjejemij,
mU,toen
toenjejemij
mijzaagt,
zaagt,dadelijk
dadelijk in
in
Hoe komt
Fransch aangesproken
aangesproken hebt
hebt?
het Fransch
?
je dat
dat?
- Verwondert je
?
Dat kan
kan ikikniet
nietontkennen.
ontkennen.
- Dat
-- 't Is toch
toch heel
heeleenvoudig.
eenvoudig.InIneene
eeneeerste
eerste
plaatszijn
zijnalalde
de
plaats
woudloopers en jagers,
jagers, die
diede
dewoestijn
woestijndoorkruisen,
doorkruisen,Franschen
Franschen
woudloopers
ten minste
minste van
van de
dehonderd
honderdzeker
zekerwel
welvijf
vijfen
ennegentig.
negentig.
of ten
--
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- Ben je
je dan
dan een
eenFranschman
Franschman?
?
- "\Yaarachtig,
X ormandiër bovendien.
bovendien. Mijn
)Iij n grootgrootWaarachtig, en
en een Normandiër
vader
was van
van Domfront
Domfront vandaan.
vandaan.
vader was
ben ook
ook een
een Franschman.
Franschman.
- Ik ben
een Franschman
Franschman uit
uit Europa.
Europa.
- Ja, een
u begrijp ik er
er niets
niets meer
meer van.
van.
- :N
Nu
Nor- Mijn
Mijn grootvader
grootvader was,
was, zooals
zooalsikik je
je gezegd
gezegd heb,
heb, uit Normandië
vandaan.
mandië vandaan.
Domfront.
- Van Domfront.
zoo;; maar
maar mijn
mijn vader
vader isis ininCanada
Canadageb
geboren,
en ik
- Juist zoo
oren, en
ook:
ben ik
ik een
eenFranschman
Franschman uit
uit Amerika,
Amerika, dat
dat is
is het
het
ook : dus
dus ben
eenige
verschil. Doch
Doch dat
dat komt
komtalalopophetzelfde
hetzelfdeneer,
neer,nietwaar
nietwaar?
eenige verschil.
?
Wij
hebben ons
onsvaderland
vaderland aan
aandedeoverzijde
overzijde van
vanden
denoceaan
oceaan
Wij hebben
beiden
al wat
wat daar
daarvandaan
vandaan komt
komt wordt
wordt door
door ons,
ons, ongeongebeiden lief:
lief: al
lukkige ballingen,
ballingen, met
metopen
openarmen
armenontvangen.
ontvangen.Men
Menheeft
heeftferme
ferme
Frankrijkons
ons
kerels
Canada. Als
Als de
deinwoners
inwoners van
vanhet
hetoude
oudeFrankrijk
kerels in Canada.
zijniet
nietzooveel
zooveelminachting
minachting ten
tenopzichte
opzichte
kenden,
dan zouden
zouden zij
kenden, dan
van
ons aan den
den dag
dag leggen,
leggen, daar
daar wij
wij toch
toch niets
niets gedaan
gedaan hebhebvan ons
ben
om met
metzooveel
zooveel ondankbaarheid
ondankbaarheid door
door hen
hen in
in den
den steek
steek
ben om
gelaten
te worden.
worden.
gelaten te
is waar,
waar, zeide
zeide Olivier,
Olivier, die
die aan
aan het
het peinzen
peinzen geraakt
geraakt
- Dat
Dat is
was.
Frankrijk heeft
heeftzich
zichzeer
zeerondankbaar
ondaakbaargedragen
gedragen ten
ten opopwas. Frankrijk
zichte
van jelui,
jelui,die
diedaarvoor
daarvoorzoovele
zoovelestroomen
stroomen bloeds
bloeds ververzichte van
goten
hebt.
goten hebt.
wij
- Zonder
nog te
te rekenen,
rekenen, hernam
hernamdedeCanadees,
Canadees, dat
dat wij
Zonder nog
bereid
zouden zijn
om nog
nog eens
eens te
te beginnen,
beginnen, als
als Frankrijk
Frankrijk dit
dit
bereid zouden
zijn om
wilde;
is Frankrijk
Frankrijkniet
nietonze
onzemoeder
moeder?
Aaneerre
eenemoeder
moeder
wilde ; want is
? Aan
dragen
kinderen nooit
nooit een
een wrok
wrok toe.
toe.De
DeEngelschen
Engelschenzijn
zijnmooi
mooi
dragen kinderen
gefopt,
toen men
men hun
hundit
ditland
landafgestaan
afgestaanheeft
heeft:
drie vierde
vierde
gefopt, toen
: drie
gedeelte
van de
de bevolking
bevolking is
is naar
naar elders
elders vertrokken
vertrokken en
en heeft
heeft
gedeelte van
zich daar
daarmetterwoon
metterwoon neergezet.
neergezet. Zij,
Zij, die
diegenoodzaakt
genoodzaakt werden
werden
zich
volhard,niets
nietsanders
anders
om
de steden
steden teteblijven,
blijven,hebben
hebben ererininvolhard,
om in de
dan Fransch
Fransch tetespreken,
spreken,enenhunne
hunne
onderdrukkersopopdeze
dezewijze
wijze
dan
onderdrukkers
leeren ; zij
zij hebben
hebben zich
zich altijd
altijd aan
aan
genoodzaakt,
genoodzaakt, hunne
hunne taal
taal te leeren
hunne oude
oude Fransche
Fransche wetten
wetten gehouden,
gehouden, en
en huns
huns ondanks
ondanks zijn
zijn
hunne
de Engelsehen genoodzaakt geweest, dit goed te vinden. DatdeEnglschozaktews,digvn.Dat
alles
was niet meer
meer dan
dan billijk,
billijk, nietwaar
nietwaar?? Zie
Zieje,
je,kameraad
kametaad!
alles was
!
denoverwinnaar
overwinnaar:
dat isisdedewraak
wraak
van
overwonneneopopden
dat
van
denden
overwonnene
:
hij is
is in
innaam
naamonze
onzeheer,
heer,maar
maarwerkelijk
werkelijkzijn
zijnwij
wijvrij
vrijen
enaltijd
altijd
hij
Fransehen.
Franschen.
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- Bravo!
doet mij
mij genoegen,
genoegen, jejezoo
zootetehooren
hoorenspreken,
spreken,
Bravo ! Het doet
kameraad!
mag een
een groot
groot volk
volk heeten,
heeten, dat
dat zulke
zulke diepe
diepe
kameraad ! Het
Het mag
herinneringen
hart der
derkinderen,
kinderen, die
die het
het
herinneringenachterlaat
achterlaatinin het
het hart
miskend
den steek
steek gelaten
gelaten heeft.
heeft.
miskend en
en in den
Canadeezen een
een dapper
dapper volk
volk
- Voeg
hier nog
nog bij,
bij, dat
datdedeCanadeezen
Voeg hier
zijn,
dan zeg
zeg je
je de
de waarheid.
waarheid.
zijn, dan
ikdit
ditdoen,
doen,want
wanthet
hetisisook
ookmijne
mijne
- Van
heeler harte wil
wil ik
Van heeler
meening,
waarde landgenoot
landgenoot!!
meening, waarde
Ikdank
dankje je!
antwoorddededeCanadees,
Canadees, terwijl
terwijl hij
hij hem
hem
--- Ik
! antwoordde
met
warmte do
de hand
hanudrukte
drukte;
hetdoet
doetmij
mijgenoegen,
genoegen, dat
dat jeje
met warmte
; het
zoo tegen mij spreekt.
zotegnmijsprk.
waarom zouden
zouden wij
wij thans,
thans, nu
nu wij
wij elkander
elkander als
alslandland- En waarom
genooten
hebben, niet
niet nader
naderkennis
kennismet
metelkaar
elkaarmaken
maken?
genooten erkend
erkend hebben,
?
mij betreft,
betreft, wil
wil ik
ik niets
niets liever
liever dan
dan dit.
dit.Als,
Als,je
jemij
mij
- Wat mij
wilt aanhooren,
aanhooren, dan zal
zal ik
ikjejemijne
mijnegeschiedenis
geschiedenisvertellen.
vertellen. Zij
Zij
is
niet lang.
lang.
is niet
zooaangenaam
aangenaam als
als een
een pijp
pijp
- Na een
een goed
goed maal
maalisisniets
nietszoo
en eene
eene onderhoudende
onderhoudende geschiedenis.
geschiedenis.
mij·!!
- Luister dan
dan naar
naar mij
gang maar
maar:: ik
ik ben
ben geheel
geheel gehoor.
gehoor.
- Ga
Ga je gang
- Mijn vader,
vader, Francois
François Berger,
Berger,was
wasnog
nogmaar
maar een
een kind,
kind,
toen
Canada in
in 1758
1758voorgoed
voorgoed door
door de
deFranschen
Franschenopgegeven
opgegeven
toen Canada
werd,
eene zaak,
zaak, waarover
waarovermen
menzich
zichwel
welwachtte
wachttededebevolking
bevolking
werd, eene
meenniet
nietteteveel
veel
van
Nieuw-Frankrijk te
te raadplegen,
raadplegen, want
wantikikmeen
van Nieuw-Frankrijk
ik het
hetvoor
voorzeker
zekerhoud,
houd,dat
datzijzijbepaald
bepaaldzou
zougegete
zeggen, als ik
te zeggen,
h~bben, er
er hare
haretoestemming
toestemmingtoe
toetetegeven.
geven.Mijn
Mijnvader
vader
weigerd
weigerd hebben,
was
toen nog
nog tetejong
jongom
omkennis
kennistetedragen
dragenvan
vanhetgeen
hetgeen er
er
was toen
gebeurde,
zijn vader
vader heeft
heeft het
het hem
hem zoo
zoo dikwijls
dikwijls tot
tot in
in
gebeurde, maar
maar zijn
de
minste bijzonderheden
bijzonderheden verteld,
verteld, dat
dat hij
hij het
het mij
mij kon
kon overoverde minste
vertellen,
vergeten;; doch
doch daar
daar je
je waarschijnlijk
vertellen, zonder
zonder iets
iets te vergeten
met deze gehe.ele
zaak bekend
bekend bent,
bent, en
en misschien
misschien wel
wel beter
beter metdzgh
ele zaak
ikmij
mijalleen
alleenbepalen
bepalen tot
totdatgene,
datgene, wat
watuitsluitend
uitsluitend
dan
ik, zal
zal ik
dan ik,
op
mijne familie
familie betrekking
betrekking heeft.
heeft.
op mijne
dat heb
heb ik
ikliever,
liever, des
des tetemeer
meerdaar
daarikikniet
nietveel
veelmet
met
- Ja, dat
politiek
opheb. En jij
jij?
politiek opheb.
- Er isis niets,
niets, waarvan
waarvan ik
ikmeer
meer afkeer
afkeerheb,
heb, dan
dandaarvan.
daarvan.
Op
zekeren namiddag
namiddag dan
kwam mijn
mijn grootvader
grootvader Berger,
Berger, die
die
Op zekeren
dan kwam
sedert
een dag
dag ofofacht
achtafwezig
afweziggeweest
geweestwas
wasvan
vanzijne
zijnewoning,
woning,
sedert een
die
in dedebenedenstad
benedenstadteteQuebec
Quebecstond,
stond,terug
teruginingezelschap
gezelschap
die in
van
een Indiaan
Indiaan van
vaneene
eenelange
langegestalte,
gestalte,die
dieinineen
eenschitterend
schitterend
van een
.

?
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krUgsgewaad
was. Het
Het eerste
eerste wat
wat hij,
hU, toen
toen hij
hU de
dedeur
deur
krijgsgewaad gedost was.
opendeed,
mijne grootmoeder,
grootmoeder, die zich
zich voor
voor de
dewieg
wieg
opendeed, zag,
zag, was
was mijne
van
haar kind
kindgeplaatst
geplaatsthad,
had,alsals
warehet
hetom
omhet
hetteteverdedigen.
verdedigen.
van haar
ware
ZU
gilde allerakeligst,
allerakeligst, hield
hielddedehanden
handenkrampachtig
krampachtigboven
boven haar
haar
Zij gilde
hoofd
samengevouwen en
bedreigde. een
Engelsch soldaat
soldaat met
met
hoofd samengevouwen
en bedreigde
een Engelsch
een
zwaar ijzeren
Uzeren haardijzer,
haardijzer, dat
dat zij
zij in
in de
dehand
handhield.
hield. MUn
Mijn
een zwaar
grootmoeder was een dappere en moedige vrouw, die zich nietgrotmedwasnprmoedigvuw,zchnt
zoo
gemakkelUk uit het
hetveld
veldliet
lietslaan
slaan;
eeneechte
echtedochter
dochter
zoo gemakkelijk
; eene
van
Caudebec, mooi,
mooi, innemend
innemend en
en goedhartig
goedhartig;; zij
zU werd
werd door
dool'
van Caudebec,
haren
echtgenoot aangebeden
aangebeden en
dool' alaldegenen,
degenen, die
die haar
haar
haren echtgenoot
en door
zUwerkelijk
werkelUkwas.
was.
kenden,
als eene
eeneheilige
heiligevereerd,
vereerd,hetgeen
hetgeenzij
kenden, als
~et
schijnt, dat
datdeze
dezeEngelschman,
Engelschman,toen
toenhijhijdedehalf
halfopenstaande
openstaande
Het schijnt,
deur
voorbijkwam, mijne
mijne grootmoeder
grootmoeder had
hadgezien,
gezien, terwijl
terwijl zij
zij
deur voorbijkwam,
bezig
was, aan
aan haar
haar kind
kind de
de borst
borst te
te geven.
geven. De
DeEngelschen
Engelschen
bezig was,
beschouwden
onze overwinnaars,
overwinnaars, en
en zoo
zoo kwam
kwamde
degegebeschouwden zich
zich als
als onze
bij hem
hem op,
op, het
het huis
huisbinnen
.binnentetetreden
tredenenen
denverliefde
verliefde
dachte
dachte bij
den
te
spelen bij
bij dedemooie
mooievrouw,
vrQ}lW, die
die het
hettoeval
toeval hem
hem had
had doen
doen
te spelen
ontdekken;
die verliefde
verliefde bui
bui bekwam
bekwam hem
hem heel
heel slecht,
slecht,
ontdekken ; maar
maar die
zooals je zult
zult zien.
zien. Mijn
~fijn grootvader
grootvader was
was een
een oud
oud soldaat
soldaat van
van
Duquesne,
van Mesneville,
}Iesneville, van
van Contrecoeur,
Contrecoeur,van
van Jumonville
Jumonville en
en
Duquesne, van
de Villers;
Villers; hij
hij was
wasgeducht
geduchtdriftig
driftigen,
en,zooals
zooals men
men
van
Coulon de
van Coulon
zegt,
gauw aangebrand.
aangebrand. Zonder
Zonder eenige
eenige verklaring
verklaring tetevragen,
vragen,
zegt, gauw
bU zijn
zijnmiddel,
middel, tilde
tilde hem
hem met
met
pakte
hij den
den Engelschman
Engelschman bij
pakte hij
zijne
gespierde armen
armen op
op en
engooide
gooide hem,
hem, na
nahem
hem een
een paar
paar
zijne gespierde
minuten
lang boven
boven zijn
zijn hoofd
hoofd gehouden
gehouden te hebben,
hebben, door
door het
het
minuten lang
raam,
en dat
dat zoo
zoo gelukkig,
gelukkig, of
ofzoo
zoo ongelukkig,
ongelukkig, als
al..s jejewilt,
wilt,dat
dat
raam, en
MUngrootvader
grootvaderhad
hadhens
hem
de
arme drommel
drommel niet
nietmeer
meeropstond.
opstond.Mijn
de arme
morsdood
Nadeze
dezekorte
kortestrafoefening
strafoefeningomhelsde
omhelsde
morsdood doen neervallen. Na
vrouwen
vroeg haar,
haar, hoe
hoe zij
zij het
het in
in den
den tijd,
tijd, dien
dien
hij
zijne vrouw
hij zijne
en vroeg
hij
weg geweest
geweest was,
was,gehad
gehadhad,
had,alsof
alsof
niets
bijzondersvoorvoorhij weg
erer
niets
bijzonders
gevallen
was.
gevallen was.
jegrootvader
grootvader een
een
- Drommels!
moet je
Drommels !hernam
hernam Olivier,
Olivier, dan moet
pootige
geweest zijn.
zijn.
pootige kerel geweest
- Ja, dat
dat was
was hij
hij wel,
wel, en
endat
datisisook
ookniet
niet
verwonderen,
te te
verwonderen,
want er
er stroomde
stroomde hem
hem Indiaansch
lndiaanschbloed
bloeddoor
doorede
de aderen.
aderen.
jehebt
hebtmij
mijgezegd,
gezegd,dat
dathij
hUvan
vanDomfront
Domfrontvandaan
vandaan was.
- En je
doet er
er niet
niettoe
toe:
zijnvader,
vader,die
diemet
meteen
eenbloed
bloedver- Dat doet
: zijn
verwant uit
uit de
deomstreken
omstrekenvan
vanVilliers
VilliersininAmerika
Amerikagekomen
gekomenwas,
was,
iJl Canada
Canada getrouwd.
getrouwd. Na
Na den
den dood
dood of
ofhet
hetverdwijnen
verdwijnenvan
van
was
was in
ZÜn
heer - ik heb
heb nooit
nooit met
met zekerheid
zekerheid aan
aan de
deweet
weetkunnen
kunnen
zijn heer
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komen, wat
wat het
het geweest
geweest isis - was
was mijn
mijn grootvader
grootvader met
metzijne
zijne
komen,
vrouw
HOUW naar
naar Normandië
X orrnandië vertrokken.
vertrokken. Deze
Deze kon
konzich
zichechter
echtel'niet
niet
kandat
dat
aan het
het leven
leveninindedeEuropeesche
Europeeschesteden
stedengewennen.
gewennen. IkIkkan
aan
best begrijpen.
begrijpen. Jij
Jij ook
ook?
best
?
Dat zal
zal waar
waar zijn
zijn:: ik
ikook.
ook.
-- Dat
zij zij
haren
echtgenoot
haren
echtgenootbeloven,
beloven,
- Alvorens
Alvorens tetesterven
stervenlietliet
—
dat hij
hijhun
hunzoon,
zoon,zoodra
zoodradeze
dezegroot
grootzou
zougeworden
geworden zijn,
zijn, naar
naar
dat
hoehet
hetkomt,
komt,dat
datererIndiaansch
Indiaansch
Canada zou
zou zenden.
zenden. Dus
Duszie'
zie'je,je,hoe
Canada
bloed door
door onze
onze aderen
aderen stroomt.
stroomt.Overigens
Overigensisisdit
ditlater
laternog
nogververbloed
meerderd.
meerderd.
mij nu
nuhet
heteinde
eindevan
vanje je
geschiedenishoorera.
hooren.
Maar laat
laat mij
geschiedenis
- Maar
Boezemt zij
zij je
je belang
belang in
in?
?
- Boezemt
Wel zeker.
zeker. 't'tIsIszoo
zooaangenaam,
aangenaam, zijne
zij ne eigene
eigene taal
taal te
te
- Wel
kunnen spreken,
spreken, openhartig
openhartig met
met een
een landgenoot
landgenoot te
te praten,
praten, en
en
kunnen
dat wel
wel op
op een
eenafstand
afstand van
van meer
meer dan
dandrie
drieduizend
duizend uren
urenvan
van
dat
zijn vaderland.
vaderland.
zijn
Wat dat
datbetreft,
betreft, heb
heb je gelijk.
gelijk. Welnu,
Welnu, luister
luister dan
dan naar
naar mij.
— Wat
niet:: wij
wij hebben
hebben den
den tijd
tijd wel.
wel.
Haast je maar
Och, h'aast
maar niet
- Och,
heb je
je bijna
bijna niets
niets meer
meer tetezeggen.
zeggen.
- Ik heb
spijt mij,
mij, kameraad
kameraad!!
- Dat spijt
bent heel
heel openhartig.
openhartig.
- Je bent
zijne vrouw
vrouw omhelsd
omhelsd en
en aan
aan den
den Indiaan
Indiaan een
een stoel
stoel
Na zijne
- Na
aangeboden
hebben, stak
stakmijn
mijngrootvader
grootvaderzijn
zijn pijp
pijp op.
op. „Luis"Luisaangeboden te hebben,
ter eens,"
eens," zeide
zeide hij
hij tegen
tegen mijne
mijne grootmoeder,
grootmoeder, „al
"al wat
wat er
er hier
hier voor
voorvalt, verontrust
verontrust mij.
mij. Sedert
Sedertden
dendood
doodvan
vanden
den grooten
grooten markies
markies zoo
Montcalm -bevalt
bevalthetliet
leventeteQuebec
Quebecmij
mij niet
niet
zoo noemde
noemde hij
hij Montcalm
leven
XVmoge
mogeCanada
Canadaook
ookalalaan
aando
dG EngelEngelmeer.
Lodewijk XV
meer. Koning Lodewijk
schen
ons toch
toch niet
niet beletten,
beletten, FranFranschen afgestaan
afgestaan hebben,
hebben, hij
hij kan
kan ons
schen
zij n;; deze
deze naam
naam heeft
heeft ons
ons veel
veel tete veel
veelgekost,
gekost, dan
dan
schen te zijn
wij het
het ons
ons zouden
zouden laten
laten welgevallen,
welgevallen, ons
ons dezen
dezen zoo
zoo maar
dat
dat wij
maar
met
een enkele
enkele pennestreek
pennestreek te
te laten
laten ontnemen.
ontnemen. Ik
Ik wil
wil geen
geen
met een
uur
langer hier
hierblijven
blijven:
hierisisKoeha-Handi,
Koeha-Handi,de
debroeder
broedermijner
mijner
: hier
uur langer
moeder;
de eerste
eerste sachem
sachem van
van zijn
zijn volk;
volk; ik
ik heb
heb hem
hem
moeder ;hij
hij is de
zóo goed
goed geeene
hij zoo
eene wijkplaats
wijkplaatsvoor
voor ons
ons gevraagd,
gevraagd,en
en nu
nu is
is hij
weest,
mee te
te gaan
gaanmet
metverscheidene
verscheidenevan
vanzijne
zijne krijgslieden
krijgslieden
weest, zelf mee
en ons
onstetehelpen
helpenom
om het
het
om
zijn stam
stam te
te vergezellen
vergezellen en
om ons
ons naar
naar zijn
weinige,
je
weinige,dat
dat wij
wij bezitten,
bezitten, derwaarts
derwaartsover
overtete brengen.
brengen. Wil je
of wil
wil je
eene
Fransche vrouw
vrouw blijven
en met
met mij
mij meegaan,
meegaan, of
blijven en
eene Fransche
liever
blij ven en
en eene
eene Engelsche
Engelsche worden?"
worden?"
liever hier blijven
"Hoe
zou ik
ik daaromtrent
daaromtrent een
een oogenblik
oogenblik kunnen
kunnen w€ifelen,
WEMelen,"
„Hoe zou
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antwoordde mUne
mijnegrootmoeder;
grootmoeder ;"ik
„ikben
benje
je vrouw,
en ik
antwoordde
vrouw, en
ik heb
heb
lief. Ga
Gaheen,
heen,trek
trek
voort,
bekommerjeje
nergensover
over:
je lief.
voort,
bekommer
nergens
:
wel'waarts
met den
den klei
kleine
werwaarts je
je ook
ook moogt
moogt heen
heen gaan,
gaan, zal
zal ik
ik je met
ne
volgen."
mUn stam
stam bemind
bemind en
engeëerbiedigd
geëerbiedigd
"}Ijjne
zal door
door mijn
„Mijne zuster
zuster zal
worden,
verdient," zei
zei de
de Indiaan
Indiaan daarop,
daarop, nadat
nadat
worden, zooals
zooalszU
zij dit
dit verdient,"
hij onbeweeglijk
hÜ
onbeweeglijk en
en zwijgend
zwügendwas
wasblijven
blijvenzitten,
zitten,terwijl
terwülhij
hÜzijne
züne
pijp met
PÜP
met een
een peinzend
peinzend gezicht
gezicht rookte.
rookte.
"Dat
weet ik,
ik, neef!
neef! en
en ik
ikdank
dankjejevoor
voordie
dieverzekering,"
verzekering,"
„Dat weet
antwoordde
müne grootmoeder,
grootmoeder, terwijl
terwijlzijzÜhem
hemde
dehand
handtoestak.
toestak.
antwoordde mijne
El'
werden niet
nietmeer
meerwoorden
woordenover
overdeze
dezezaak
zaakgewisseld
gewisselddan
dan
Er werden
de
pas genoemde
genoemde;; alles
alles was
was inineen
eenpaar
paar
woordenafgesproken
afgesproken;;
de pas
woorden
müne
grootmoeder begaf
begaf zich
zich daarop
daarop met
meteene
eenekoortsachtige
koortsachtige
mijne grootmoeder
gejaagdheid
inpakken van
van de
de meubelen,
meubelen, en
entwee
twee uren
uren
gejaagdheid aan
aan het inpakken
later was
was het
hethuis
huisleeg.
leeg.Mijne
Münegrootouders
grootoudershadden
hadden het
het verlaten,
verlaten,
zonder
zich zelfs
zelfs de
de moeite
moeite tetegeven,
geven,dededeur
deurachter
achterzich
zichdicht
dicht
zonder zich
te doen.
doen. Even
Even vóór
vóór den
den ondergang
ondergang der
der zon
zon stapten
stapten zij
zÜ in de
de
prauwen
van Koeha-Handi
Koeha-Ha.ndi en
en voeren
voeren den
den St.-Laurens
St.-Laurens in
in de
de
prauwen van
richting der
der woestijn
woestün op.
op.
De
rivier was
was als
alsbezaaid
bezaaid met
metvaartuigen
vaartuigenvan
vanallerlei
allerleisoort,
soort,
De rivier
die
denzelfden weg
weg volgden
volgden; ; alle
alle wegen
wegen waren
waren opgevuld
opgevuld met
met
die denzelfden
reizigers,
die hunne
hunnearmzalige
armzaligebagage
bagage op
opwagens
wagensvoortreden.
voortreden.
reizigers, die
't Was
Was eene
eenealgemeene
algemeene verhuizing,
verhuizing, de
de geheele
geheele middelstand
en de mindere klasse vertrok bÜ massa's. De Engelschen warenendmirklasvtobjm'.DeEnglschwar
zÜerertegen
tegendoen
doen?
Devoorwaarden
voorwaarden
woedend,
wat zouden
zoudenzij
woedend, maar wat
? De
zelve
de acte
acte van
van afstand
afstand van
van Canada
Canada wettigden
wettigden het
het ververzelve van
van de
trek der
derFranschen,
Franschen,die
diezich
zichniet
nietaan
aandedeEngelsche
Engelscheheerschappij
heerschappü
wilden
onderwerpen; ; de
de stad
stad ten
ten anker
anker
wilden onderwerpen
de schepen,
schepen, die
die voor
voor de
lagen,
waren opgevuld
opgèvuld met
met passagiers,
passagiers, die
die naar
naar Frankrijk
Frankrük
lagen, waren
terugkeerden: dat waren de rüken, de gelukkigen. In minder terugkdn:awerijk,dglun.Imier
dan twee
twee dagen
dagen bleef
bleefererniets
niets
andersteteQuebec
Quebecover
overdan
danenkele
enkele
anders
Fransche
familiën, op
op zijn
zÜn hoogst
hoogst driehonderd
driehonderd personen.
personen.
Fransche familiën,
Na
een tocht
tochtvan
vanvier
vierdagen,
dagen,die
dieniets
nietsmerkwaardigs
merkwaardigs opopNa een
leverde,
kwam mijn
mün grootvader
grootvader bij
bÜ den
den stam
stam der
derHuronenHuronenleverde, kwam
Bisons
waarvanonze
onzebloedverwant
bloedverwantKoélia-Handi
Koeha-Handide
de eerste
eerste
Bisons aan, waarvan
sachem
was.
sachem was.
Verscheidene Canadeezen
Canadeezen hadden
hadden onder
onder deze
deze dappere
dappere Indianen
Indianen
reeds
eene schuilplaats
schuilplaats gezocht,
gezocht, die
die hun
hunedelmoedig
edelmoedig was
was toetoereeds eene
gestaan.
Ik zal
zal niet
nietspreken
spreken over
over de
deontvangst,
ontvangst, die
die aan
aan mijn
mün grootgroot-
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vader
ten deel
deel viel
viel:
hetzijzujeJegenoeg,
genoeg, teteweten,
weten, dat
dat mijne
mijne
vader ten
: het
familie
tUd bij
bij den
den stam
stam gebleven
gebleven is.
is.
familie sedert
sedert dien
dien tijd
- En je
je grootvader
grootvader??
Ikheb
heb het
het
- Die
Goddank!! nog,
nog, evenals
evenals mijn
mijn vader. Ik
Die leeft, Goddank
ongeluk
gehad, nu
nutwee
tweejaren
jarengeleden
geledenmijne
mijnegrootmoeder
grootmoeder en
en
ongeluk gehad,
mijne
moeder bijna
bijna tegelijkertijd
tegelijkertijd te
te verliezen.
verliezen. Ik
Ikheb
heb een
een zuster,
zuster,
mijne moeder
blijftininhethet
dorpom
ommijn
mijngrootgrootdie
veel jonger
jonger isis dan
danikik:
die veel
: zijzijblijft
dorp
vader
verplegen;; wat
mijn vader
vader betreft,
betreft, deze
deze jaagt
jaagt op
op dit
dit
vader te verplegen
wat mijn
oogenblik
de omstreken
omstreken van
van de
de Hudsonsbaai.
Hudsonsbaai. Wij
zijn nog
nog
oogenblik in
in de
Wij zijn
je mij
mij dat
dat Fransche
Fransche lied
liedhooren
hoore~
altijd
Franschen, daarom
daarom heb
heb je
altijd Franschen,
zingen:
jager onder
onderonze
onzevrienden
vriendenheeft
heeftdit
diteens
eensteteQuebec
Quebec
zingen : een jager
gehoord
onder den
den stam
stam bekend
bekend doen
doen worden.
worden. Vind
Vind jeje het
het
gehoord en
en onder
niet mooi
mooi??
-— Heel mooi
mooi!!
- Eensklaps
zich een
een zacht
zacht gedruis
gedruis in
in de
destruiken
struiken
Eensklaps deed
deed zich
niet
ver van
van daar
daar hooren.
hooren.
niet ver
mij maar
maarbegaan,
begaan,fluisterde
fluisterdededeCanadees
Canadeesden
denavonavon- Laat mij
turier in
in het
hetoor,
oor,enenvoordat
voordatdeze
dezeden
dentijd
tijdhad
hadgehad
gehadom
omzich
zich
hiertegen
aan te
te kanten,
kanten, nam
nam hij
hij zijn
zijn geweer
geweer in
in de
de hand
hand. en
en
hiertegen aan
verdween
daarmee te midden
midden van
van het
het hooge
hooge gras,
gras, terwijl
terwijl hij
hij
verdween daarmee
op
handen en
en voeten
voetenvoortkroop.
voortkroop.
op handen
Een oogenblik
oogenblik daarna
daarna deed
deedzich
zichhet
hetknallen
knallenvan
vaneen
eengeweergeweerschot hooren.
hooren.

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK V.

Hoe
Vrijkogel en
en Olivier,
Olivier, na
na elkander
elkander hunne
hnnne geschiedenis
geschiedenis
Hoe vrijkogel
verteld
hebben, een
een ofof. en
endefensief
defensiefverbond
verbond
verteld te hebben,
met elkaar
elkaar aangaan.
aangaan.
Zoodra Olivier
Olivier het
hetgeweerschot
geweerschot hoorde,
hoorde, was
was hij
hij eensklaps
eensklaps
Zoodra
ter hulp
hulp
opgestaan. Hij
maakte zich
zich gereed
gereed om
om den
den Canadees
Canadees ter
opgestaan.
Hij maakte
snellen, daar
daarhij
hijdacht,
dacht,datdat
deze
door
deneen
eenofofden
denanderen
anderen
te snellen,
deze
door
den
vijand aangevallen
aangevallen was,
was, toen
toen de
de vroolijke
vroolijke stem
stemvan
vandezen
dezenzich
zich
vijand
op een
een afstand
afstand van
van slechts
slechtsweinige
weinigeschreden
schredendeed
deedhooren.
hooren.
op
je maar
maarniet
nietongerust,
ongerust,kameraad
kameraad!
riephij
hijhem
hemtoe,
toe,
- Maak
Maak je
! riep
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ik
heb niets
niets anders
anders gedaan,
gedaan, dan
dan dat
dat ikikvoor
vooreen
eenmiddagmaal
middagmaal
ik heb
gezorgd
heb.
gezorgd heb.
Bijna op
ophetzelfde
hetzelfde oogenblik
oogenblik kwam
kwam hij
hij weer
weer tetevoorschijn,
voorschijn,
hij op
op zijne
zijne schouders
schouders een
damhert droeg,
hij terterterwijl
terwijl hij
een damhert
droeg, dat
dat hij
stond
aan de
de takken
takkenvan
vaneen
eenmagnolia
magnoliaophing
ophing en
en begon
begon tete
stond aan
ontweien.
- Een mooi
mooi beest,
beest, nietwaar
nietwaar?? zeide
zeide hij
hij verheugd.
verheugd. Het
Hetheeft
heeft
ons
waarschijplijk gehoord
gehoord: : zijne
zijne nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid is
is hem
hem
ons waarschijplijk
duur
te staan
staangekomen.
gekomen. Wij
Wijzullen
zullenererons
onsmiddagmaal
middagmaal mee
mee
duur te
doen:
wat beter
beter in
in de
demaag
maagstaan
staandan
dansardijnen.
sardijnen.
doen : dat
dat zal
zal wat
waarlijk een
een prachtig
prachtig beest,
beest, en wat
wat heb
heb jeje het
het bebe-— 't Is waarlijk
hendig
weten tetedooden
dooden!! antwoordde
antwoordde Olivier,
Olivier, terwijl
terwijl hij
hij den
den
hendig weten
het dier
dier hielp.
hielp.
jager in
in het
het ontweien
ontweien van
van het
jager
- Wacht
eens! ! Wij
hebben er
niets aan,
aan, als
als wij
wij de
de huid
huid
Wacht eens
Wij hebben
er niets
zij heeft
heeft nog
nog wat
watwaarde.
waarde.
aan
stukken snijden
snijden:: zij
aan stukken
schijnt een
een behendig
behendig schutter
schutter te
te zijn.
zijn.
- Je schijnt
- Ik weet
weet nog
nog al
al goed
goed met
met een
een geweer
geweer om
om tetegaan,
gaan,maar
maar
je mijn
mijn vader
vader eens
eenszien
zien:
alshijhijhet
hetwil,
wil,dan
dankan
kanhij
hij
dan
moest je
dan moest
: als
wel
een kogel
kogel vlak
vlak in het
het oog
oog van
van een
eenjaguar
jaguarschieten.
schieten.
wel een
- Drommels!
sterk.
Drommels ! dat
dat is
is sterk.
heb het
hethem
hem op
opzijn
zijn minst
minst wel
wel twintig
twintig keeren
keeren zien
zien
- Ik heb
doen,
nog moeilijker
moeilijker dingen
dingen ook
ook.. overigens
overigens is
is dit
dit niets
niets
doen, en nog
er bekend
bekend voor,
voor, dat
dat
buitengewoons,
de Canadeezen
Canadeezen staan er
buitengewoons, want
want de
zij
goed met
met een
een geweer
geweer weten
weten om
om te
te gaan.
gaan.
zij goed
- Maar
een behendigheid
behendigheid ....
Maar zulk een
- Is natuurlijk,
natuurlijk, omdat
omdat zij
zij alleen
alleenvan
vandedeopbrengst
opbrengstvan
van hun
hun
geweer
Ziezoo, dat
dat isisklaar
klaar:
geefhet
hetiemand
iemandtetedoen,
doen,
geweer leven. Ziezoo,
: ikikgeef
een
damhert beter
beter te
te ontweien.
ontweien.
een damhert
mag je
je wel
wel zeggen,
zeggen, antwoordde
antwoordde Olivier,
Olivier, terwijl
terwijl hij
hij
- Dat mag
weder
bij het
het vuur
vuurging
gingzitten
zitten;; maar
maar met
met dat
dat al
al heb
heb jeje je
je
weder bij
geschiedenis
ten einde
einde gebracht,
gebracht,enenikikmoet
moetjejebekenbekengeschiedenis nog
nog niet ten
ik nieuwsgierig
nieuwsgierig ben
ben om
om er
erden
denafloop
afloop van
van teteweten.
weten.
nen,
nen, dat ik
- Och,
kan ik
ik wel
wel met
met een
een paar
paarwoorden
woorden afdoen.
afdoen. Ik
Ik
Och, dat
dat kan
heb
je gezegd,
gezegd, dat mijn
mijn vader
vader nog
nog een
een klein
klein kind
kind was,
was, toen.
toen.
heb je
wij
Quebec verlieten.
Hij zal
zal toen
toen zoowat
zoowat vijf
vijf jaren oud
oud gegewij Quebec
verlieten. Hij
de kracht
kracht zijns
zijns levens
leTens en
en
weest
Tegenwoordig isis hij
weest zijn.
zijn. Tegenwoordig
hij in de
op
zijn hoogst
hoogst acht
acht en
enveertig
veertigjaren
jaren oud.
oud. Mijn
Mijngrootvader
grootvader
op zijn
maakte
een jager
jagervan
vanhem,
hem,enenom
omhem
hembij
bijden
den stam
stam
maakte natuurlijk een
jong was,
was, in
in
te
doen blijven,
blijven, deed
deed hij
hij hem,
hem, toen
toen hij
hij nog
nog heel
heel jong
te doen
het huwelijk
huwelijk treden
treden met
met een
eenallerliefst
allerliefstIndiaansch
Indiaanschmeisje,
meisje, dat
dat
...

.
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eene
bloedverwante van
van Koeha-Ilandi
Koeha-llandi en
endus
dusmijne
mijnemoeder
moeder
eene bloedverwante
was;
zooals ik jejemeen
meengezegd
gezegd tetehebben,
hebben, zijn
zijn wij
wij met
met ons
ons
was ; zooals
beiden
die bijna
bijna twintig
twintigjaren
jarenoud
oudben,
ben,en
enmijne
mijne
beiden kinderen,
kinderen, ik, die
jaren bereikt
bereikt heeft,
heeft, een
een
zuster,
die den
den leeftijd
leeftijd van
van vijftien
vijftien jaren
zuster, die
beeldschoon
en Angèle
Angèleheet,
heet,een
eennaam,
naam,die
die mijn
mijn vader
vader
beeldschoon meisje
meisje is en
de Indianen
Indianennoemen
noemen haar
haarnooit
nooit
haar
gegeven heeft
heeft;; maar
maar de
haar gegeven
anders
dan Avonddauw.
alles;; ik
ik ben
ben jager,
jager,zooals
zooals
Ziedaar alles
anders dan
Avonddauw. Ziedaar
mij geweest
geweest zijn,
zijn, ik
ik. haat
mijn
vader en
en mijn
mijn grootvader
grootvader vóór
vóór mij
mijn vader
de
Engelschen en
endedeNoord-Amerikanen,
Noord-Amerikanen,die,
die,zoo
zoomogelijk,
mogelijk,
de Engelschen
nog
slechter dan
dan de
de Engelschen
Engelschen zijn,
zijn, en
enikikdweep
dweep met
met de
de
nog slechter
ben er trotsch
trotsch op,
op, dat
dat ik
ikvan
vanhen
henafstam,
afstam, en
en ik
ik
Fransehen,
Franschen, ik
ik ben
beschouw
geheel als een
een Franschman.
Franschman.
beschouw mij
mij geheel
- Je hebt
hebtdaarin
daarindeugdelijk
deugdelijkgelijk
gelijk;
bijweinige
weinigeFranschen,
Franschen,
; bij
die
in Europa
Europa geboren
geboren zijn,
zijn, isisdedevaderlandsliefde
vaderlandsliefdesterker
sterker ontontdie in
bij jou.
jou.
wikkeld
wikkeld dan
dan bij
-— De
liefde voor
voor ons
ons land
landisishet
het
eenigegoed,
goed,waarvan
waarvan men
men
De liefde
eenige
wij bewaren
bewaren deze
deze trouw
trouw in
in
ons
niet heeft
heeftkunnen
kunnenberooven
berooven:: wij
ons niet
onze
onze harten.
nu iets
iets over
over jo
je zelf.
zelf.
En nu
— En
mij??
- Over mij
ik weet
weetnog
nogniets
nietsvan
vanje,je,ikikken
keuje jenaam
naamzelfs
zelfsniet.
niet.
- Ja, ik
waar ook
ook;; dat
dat heb
heb ikikjejenog
nogheelemaal
heelemaalvergeten
vergetente
te
— 't Is waar
heet Pierre
PierreBerger,
Berger,maar
maardedeIndianen,
Indianen,die
dieveel
veelvan
van
zeggen.
zeggen. Ik heet
bijnamen
van Vrijkogel
Vrij kogel gegeven;
bij namen houden,
houden, 'hebben'
'hebben 'mij
mij dien
dien van
gegeven ;
eigenlijk niet.
niet.
waarom
waarom weet
weet ik eigenlijk
- Dan
weet ik
ikhet
hetwel:
wel:om
omjejebehendigheid
behendigheidininhet
hetschieten.
schieten.
Dan weet
- Zou
je dat
datdenken
denken?
misschien wel
wel mogelijk,
mogelijk, want
want
Zou je
? 't'tIsIsmisschien
mij op
op tetewillen
willen beroemen,
beroemen, durf
durf ik
ik zeggen,
zeggen, dat
dat ik
ik
zonder
zonder er mij
mij
nog al goed
goed van
van een
een geweer
geweer weet
weet tetebedienen.
bedienen.
mij nog
ik een
een bewijs
bewijs van
van gezien.
gezien.
- Daar
heb ik
Daar heb
een onverschrokken
onverschrokken jager;
ik houd
houd van
van de
de
- Dus
ben ik een
Dus ben
jager; ik
woestijn,
leven gelukkig
gelukkig en
enkalm,
kalm,zonder
zonder verdriet
verdriet
woestijn, waarin
waarin mijn leven
ben vroolijk
vroolijk van
van
en
zonder bekommering,
bekommering, daarheen
en zonder
daarheen vloeit;
vloeit; ik ben
aard,
ik geloof,
geloof, dat
dat ik
ikzoo
zookwaad
kwaadniet
nietben,
ben,enenikik
algemeen
aard, ik
gagaalgemeen
ben hier
hiergisteren
gisterenbij
bijden
denondergang
ondergangder
der
voor
voor dapper
dapper door.
door. Ik ben
zon
gekomen;; ik
ik heb
hebeene
eenesamenkomst
samenkomst afgesproken
afgesproken met
met een
eeu
zon gekomen
bij mij
mij zal
zal vervoegen
vervoegen:: dat
dat
vriend,
zich binnen
binnen twee
twee uren
uren bij
vriend, die
die zich
ikjejeomtrent
omtren.tmij
mijzelven
zelvenkan
kanmeedeelen.
meedeelen. Nu
Nuken
ken
is
alles, wat
wat ik
is alles,
je mij
mij evengoed,
evengoed, alsof wij
wij altijd
altijd bij
bij elkaar
elkaargeweest
geweestwaren
waren;; een
n
thans
de beurt
beurtaan
aanjou
jouom
ommij
mijje je
geschiedenistetevertellen,
vertellen,
thans is de
geschiedenis
,

De
van den
den Missouri.
Missouri.
De outlaw.
outlaws van
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als je
je ten
tenminsto
minste geene
geene redenen
redenen hebt
hebtom
omdaaromtrent
daaromtrenthet
hetstilstilals
zwijgen te bewaren,
bewaren, in
inwelk
welkgeval
gevalikikererniet
nietopopzal
zalaandringen.
aandringen.
zwijgen
geheimen, die
die iemand
iemandheeft,
heeft,behooren
behooren hem
hemtoe,
toe,en
enniemand
niemand
De geheimen,
om ze
zeteteleeren
leerenkennen,
kennen,
heeft het
het recht,
recht, een
een poging
poging tote doen
doen om
heeft
als hij
hij ze
ze voor
voor zich
zich wil
wilhouden.
houden.
als
hebgeene
geene geheimen,
geheimen, en
en vooral
vooral niet
niet voor
voor jou,
jou, beste
beste
- Ik heb
Vrij kogel!
bewijs hiervoor
hiervoor is,
ik je,
je, als
als jo
je mij
mU je
vrij
kogel ! en
en het bewijs
is, dat ik
aandacht
wel wilt
wilt schenken,
schenken, zal
zal zeggen,
zeggen, wie
wie ik
ik ben
ben en
en om
om
aandacht wel
naar dit
dit land
land gegaan
gegaan ben.
ben.
welke
welke redenen
redenen ik
ik naar
dan, spreek
spreek op,
op, kameraad!
kameraad! Ik
Ikluister
luister naar
naar je,
je,
- Welnu
Welnu dan,
antwoordde
de Canadees
Canadees met
met een
een goedhartigen
goedhartigenglimlach.
glimlach.
antwoordde de
Van
het eerste
eerste oogenblik
oogenblik af,
af, waarop
waarop Olivier
Olivier den
den jager
jager gegeVan het
hUzich
zich
zien
en met
met hem
hemininaanraking
aanrakinggekomen
gekomenwas,
was,had
hadhij
zien had en
tot hem
hem aangetrokken
aangetrokken gevoeld
gevoeld door
door een van
van die
die on
onweerstaanweerstaanhet hart
hart voortvoortbare aandoeningen
aandoeningen van
van sympathie,
sympathie, welke
welke uit het
zUn, dat
datwij
wUinineen
eenonbekende,
onbekende,dien
dienhet
het
komen
de oorzaak
oorzaak zijn,
komen en de
tooval
onverwachts tegenover
tegenover ons
ons plaatst,
plaatst,aanstonds
aanstondseen
eenvriend
vriend
toeval onverwachts
of een
een vijand
vUand vermoeden.
vormoeden. Daar
Daarde
de jonkman,
jonkman, evenals
evenals alle
alle krachkrachhU
tige
karakters, vatbaar
vatbaar voor
voorallerlei
allerleiindrukken
indrukken was,
was, had
hadhij
tige karakters,
aan dit
dit gevoel
gevoelvan
vanwelwillende
welwillendesympathie
sympathiejegens
jegensden
denCanadees
Canadees
doen om
om dit
dit tetebestrijden,
bestrUden,
toegegeven,
een poging
poging te doen
toegegeven, zonder
zonder een
en
het gesprek,
gesprek, dat
dathij
hUmet
methem
hemhad
hadgevoerd,
gevoerd, had
had hem
hem een
een
en het
diepen
doen slaan
slaan in het
het karakter
karakter van
vanden
denjager
jagerenenhem
hem
diepen blik
blik doen
hart voor
voorhem
hemteteontsluiten
ontsluitenen,
en,zoo
zoomogelijk,
mogelijk,
bewogen,
bewogen, zUn
zijn hart
zijn
te worden.
worden.
zijn vriend te
Olivier
verheelde hem
hem niets
niets van
vanzijne
zUnegeschiedenis,
geschiedenis, maar
maar
Olivier verheelde
vertelde
hem deze
deze tot
tot inindedeminste
minstebijzonderheden.
bUzonderheden. De
DeCanaCanavertelde hem
dees
hem met
met de
de meeste
meeste aandacht,
aandacht, zonder
zonder hem
hem
dees luisterde
luisterde naar
naar hem
eene
enkele maal
maal in
in de
de rede
rede tetevallen.
vallen. Iiij
Hijscheen
scheenbijzonder
bijzonder
eene enkele
veel
belang te
te stellen
stellen inindedetreffende
treffendegebeurtenissen
gebeurtenissen van
van een
een
veel belang
heteerste
eersteoogenblik
oogenblikafafongelukkig
ongelukkigmocht
mocht
leven
reeds van
van het
leven dat reeds
heeten,
die de
dejonkman
jonkmanhem
hemopenhartig
openhartigeneneenvoudig
eenvoudigvertelde,
vertelde,
heeten, die
zonder
en met
met eene
eene onpartijdigheid,
onpartUdigheid, die een
een
zonder oenige
eenige bitterheid en
bewUs
opieverde van
van de
degrootheid
grootheiden
enden
denadel
adelvan
vanzijn
zijn karakter.
karakter.
bewijs opleverde
Toen
Olivier met
met zijn
zijnverhaal
verhaalten
teneinde
eindewas,
,was,schudde
schudde de
de
Toen Olivier
jager herhaalde
herhaalde malen
malen met
met het
het hoofd
hoofd,, terwUI
op zijn
zUn gegeterwijl zich op
laat
het diepe
diepe medelijden, dat
dat hij
hij met
metden
denjonkman
jonkmangevoelde,
gevoelde,
laat het
afspiegelde.
is een
een treurige
treurigegeschiedenis,
geschiedenis, die
die je
jemij
m!jdaar
daarverteld
verteld
Dat is
- Dat
hij op
op een
een vriendelijken
vriendelijken toon.
toon. Wat
Wat heb
heb jeje veel
veel
hebt,
zeide hij
hebt, zeide
.

51
moeten lijden van
vanden
denonrechtmatigen
onrechtmatigen haat,
haat, waarvan
waarvan men
men je
het onschuldige slachtoffer gemaakt heeft, ongelukkige kame-betonschuldigafremkth,ongluieamIs verschrikkelijk,
verschrikkelijk,terwijl
terwijljejealleen
alleenopopdedewereld
wereldstoudt,
stondt,
raad I! 't't Is
zonder
hebben, die
die belangstelling
belangstelling in
in jejetoonde,
toonde,omomzonder iemand
iemand te hebben,
ofonverschillige
onverschillige wezens,
wezens, zonder
zonder in
in eenig
eenig
ringd
van vijandige
vijandige of
ringd van
opzicht
schuldig. te zijn,
zijn, eene
eene stelselmatige
stelselmatige en
en algemeene
algemeene ververopzicht schuldig
achting tetemoeten
moetenondervinden;
ondervinden;zonder
zonderjejetetekunnen
kunnenverdedigen,
verdedigen,
den
zwijgenden en
en onverzoenlijken
onverzoenlijken haat
haat tetemoeten
moetenverduren
verduren
den zwijgenden
terechthulp
hulpenenbescherming
bescherming
zelfs
van diegenen,
diegenen, waarvan
waarvan jejeterecht
zelfs van
mocht
verwachten;; je
je krachtig,
krachtig, schrander,
schrander, misschien
misschien wel
wel tot
tot
mocht verwachten
geheeltottotwerkelooswerkeloosgroote
dingen in
in staat
staattetegevoelen,
gevoelen,enenjeje
groote dingen
geheel
heid
veroordeeld te zien,
zien, omdat
omdat zij,
zij, die
diejejehet
hetlevenslicht
levenslichthebhebheid veroordeeld
ben
geschonken, je de
demisdaad,
misdaad, die
diezij
zijbegaan
begaan hebben,
hebben, niet
niet
ben geschonken,
dat isis vreeselijk
vreeselijk !! Hoe
Hoe diep
diep ben
ben je te
te bebewillen
willen vergeven.
vergeven. 0,
0, dat
doormijne
mijnewreede
wreedenieuwsnieuwsklagen!
het mij,
mij, dat
datikikjejedoor
klagen ! Vergeef het
gierigheid
gedwongen heb,
heb, deze
deze wond,
wond, die
die nog
nogaltijd
altijdin
inje
je hart
hart
gierigheid gedwongen
bloedt,
weer open
open teterijrijten.
bloedt, weer
ten.
Rij
zweeg een
eenoogenblik
oogenblikenenzeide
zeidedaarop,
daarop,'' terwijl
terwijl hij
hij den
den
Hij zweeg
opeen
eentoon,
toon,die
diezijne
zijne
jonkman onwillekeurig
onwillekeurig de
de hand
hand toestak,
toestak, op
jonkman
gemoedsaandoening verried
verried::
je mijn
mijn vriend
vriend zijn
zijn?? Ik
Ik gevoel,
gevoel, dat
dat ik
ik jejereeds
reeds
- Wil
Wil je
liefheb
dat ik,
ik,als
alsikikjeje
weer
moest
verlaten,jejegemis
gemisdiep
diep
liefheb en dat
weer
moest
verlaten,
zou gevoelen.
gevoelen.
dank je
je voor
voor dit
ditgoede
goede woord,
woord, riep
riep Olivier
Olivier iningeestgeest- Ik dank
de hand
hand drukte,
drukte,
vervoering uit,
uit,terwijl
terwijlhij
hijden
denCanadees
Canadees hartelijk
hartelijkde
ik heb
heb je
je ook
ook lief
liefen
enneem
neem jejeaanbod
aanbodmet
metblijdschap
blijdschap aan.
aan.
- Dus
blUft het
het afgesproken,
afgesproken, dat wij,
wij, van
van dit
ditoogenblik
te
Dus blijft
oogenblik te
rekenen,
broeders zijn,
zooals men
in de
de prairie
prairie is,
is, dat
dat
rekenen, broeders
zijn, zooals
men dit in
wil
zeggen, dat
datvreugde
vreugdeenendroefheid,
droefheid,rijkdom
rijkdomen
enarmoede,
armoede,
wil zeggen,
gevaar
en vermaak,
vermaak, ininéén
éénwoord
woordalles
allestusschen
tusschen ons
onsgemeen
gemeen
gevaar en
zal zijn.
zijn.
blijft bepaald
bepaald en
en wel
wel voor
voor immer
immer:: dat zweer
zweer ik
ik je.
je.
- Dat
Dat blijft
- Wij zullen
zullen nu
numet
metons
ons
beidenzijn
zijnom
omdio
dioverschrikverschrikbeiden
kelijke
worsteling, welke
welke men
men den
den strijd
strijddes
deslevens
levens noemt,
noemt,
kelijke worsteling,
door
te staan,
staan, enenwijwijzullen
zullen
sterk
wezen,.
wantwij
w!jzullen
zullen
door te
sterk
wezen,
. want
elkander helpen.
helpen.
- Gezegend
toeval, dat
datmij
m!jjejeheeft
heeftdoen
doenontmoeten,
ontmoeten,
Gezegend zij
zij het toeval,
Vrij
kogel!! .
Vrij kogel
- Dat
is geen
geen toeval,
toeval, beste
beste vriend
vriend!! het
het isiseene
eenegoddelijke
goddelijke
Dat is
Hettoeval
toevalbestaat
bestaatslechts
slechtsvoor
voorhen,
hen,die
diezich
zichin
inhun
hun
beschikking. Het
.

--

52
eigenwaau verheffen
verheffen: : de
erkennen niets
niet8
eigenwaan
de eenvoudigen
eenvoudigen van
van hart erkennen
anders
dan God,
God, want
want Hij
lIij isis de
deoorzaak
oorzaak van
van alles.
alles.
anders dan
waar,antwoordde
antwoorddeOlivier,
Olivier,die
dieeensklaps
eensklapseene
eene peinpein- Dat isis waar,
zende houding aangenomen
aangenomen had.
had. Niets
Niets geschiedt
geschiedtererzonder
zonderden
den
zende
almachtigen
wil van
van God
God:: Hij isis het,
het,die
dieons
onsmet
metelkaar
elkaarververalmachtigen wil
eenigd heeft.
heeft.
- Om
Om elkaar
elkaar nimmer
nimmermeer
meertoteverlaten,
verlaten,Olivier
Olivier!! Die
Die familie,
familie,
moet missen,
missen, zal
zal ikikjejegeven,
geven,broeder
broeder!
endie
diefamilie
familie
welke
welke je moet
! en
liefhebben. Je
Jezult
zulthet
hetondervinden,
ondervinden,vriend
vriend!! hoe
hoe goed
goed
zal
zal je liefhebbers.
is, door
door eenvoudige
eenvoudige en
enoprechte
oprechteharten
hartenbemind
bemindteteworden.
worden.
het is,
graaggelooveu,
gelooven,Vrijkogel
Vrij kogel!! Waarlijk,
WaarlUk, zeide
zeide
- Dat
wil ikikgraag
Dat wil
hij
met diepe
diepeaandoening,
aandoening, het
het leven
leven vertoont
vertoont zich
zich thans
thans aan
aan
hij met
mij
een geheel
geheel ander
ander licht; het
het komt
komt mij
mij voor,
voor, dat
dat ook
ook ik
ik
mij in een
mijn
deze wereld
wereld kan
kan hebben.
hebben.
l nij ndeel
deelvan
van geluk
geluk in
in deze
- Twijfel
aan, vriend
vriend!! Overigens
Ovel'Ïgens zal dit
dit geheel
geheel
Twijfel daar
daar niet aan,
zelf afhangen.
afhangen. Vergeet
Vergeet het
het verledene,
verledene, dat
dat niet
niet anders
anders
van
van je zelf
moet wezen.
wezen. Zie
Zie voorwaarts
voorwaarts en
en denk
denk
dan
een droom
droom voor
voor je moet
dan een
slechts
aan de
detoekomst
toekomst!!
slechts aan
ik doen,
doen, zei
zeide
dejonkman
jonkmanmet
metoen
eenonderdrukten
onderdrukten
- Dat
zal ik
Dat zal
zucht.
- Nu alles
alles tusschen
tusschen ons
ons afgesproken
afgesproken is,
is,hernam
hernamVrijkogel,
Vrij kogel,
wijeens
eensover
overonze
onze
geloof
het niet
nietkwaad
kwaad zou
zouzijn,
zijn,als
alswij
geloof ik,
ik, dat het
zaken handelden.
handelden.
- Met
het meeste
meestegenoegen
genoegen!!
Met het
- lIet
leven in
in de
dewoestijn
woestijn isisaan
aanallerlei
allerleibezwaren
bezwarenonderonderIet leven
worpen;
dient ernstig
ernstig bestudeerd
bestudeerd te
te worden,
worden, ten
teneinde
eindeop
op
worpen ; het
het dient
woorden.
zijne
waarde geschat
geschat te
te worden.
zijne juiste waarde
- Dat heb
heb ikikreeds
reedsondervonden,
ondervonden,zeide
zeideOlivier
Olivierglimlachende.
glimlachende.
daarvanopgedaan
opgedaan hebt,
hebt, beteekent
beteekent
- De ondervinding,
ondervinding, die
die jejedaarvan
nog
veel. Laat
Laatmij
mijjejedus
duseenige
eenige
raadgevingenmeedeelen
meedeelen
nog niet veel.
raadgevingen
leven, dat
dat je
je meent
meent te
tekennen
kennen en
enwaarwaaren
en je inwijden
inwijden in
in dit leven,
ongelukkig nog
die om
om zoo
zoo te
te
van
van je ongelukkig
nog maar
maar weinig
weinig weet.
weet. Ik, die
spreken
de woestijn
woestijn grootgebracht
groQtgebrachtben,
ben,heb
heberereenige
eenigeonderonderspreken in de
vinding van
van opgedaan,
opgedaan,die
dieje
jevan
vanzeer
zeerveel
veeldienst
dienstzal
zal kunnen
kunnenzijn.
zijn.
luister., naar
vriend!!
- Ik
1k luister
naar je, vriend
- De
mensch heeft
heeft zich
zich ininzijn
zUnhoogmoed
hoogmoedverbeeld,
verbeeld, dat
dat hij
De mensch
zich, door de wijk naar de woestijn te nemen, insgelijks zou,
zich,dorewijknardewostijn em,insgljkzou
onttrekken aan
aan de
dezoo
zooknellende
knellendeboeien,
boeien,welke
welkede
demaatschapp
maatschappijij
eene dwaling,
dwaling, die
die dient
dient wegwegaan hare
hare leden
leden aanlegt
aanlegt:: dat
dat isis eene
genomen
worden. De
De mensch
mensch isisniet
nietgeschapen
geschapenom
om alleen
alleen te
genomen te
te worden.
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leven
geheel aan
aan zich
zichzelven
zelvenovergelaten
overgelatentetezijn
zUn:: hij
hUisisvan
van
leven en geheel
alle
wezens, waarmee
waarmee God
aarde bevolkt
bevolkt heeft,
heeft, het
hotzwakst
zwakst
alle wezens,
God de
de aarde
om op
op zichzelf
zichzelf te
te staan
staan en
en zich
zich teteververen
minst in
in staat
staat om
en het minst
geboren om
om in
ingemeenschap
gemeenschap met
met zijne
zUnenatuurnatuurdedigen:
dedigen : hU
hij is geboren
zUnbestaan
bestaanmogelijk
mogelUk;; alle
alle
genooten
leven. Dan
Danalleen
alleenisiszijn
genooten te
to leven.
mcnschen
hebben ten
ten opzichte
opzichte van
vanelkaar
elkaarwederzijdsche
wederzUdsche ververmenschen hebben
zUnzijzUgenoodzaakt,
genoodzaakt,
plichtingen,
in hun
huneigen
eigenbelang
belangzijn
plichtingen, want
want in
bU te
te staan,
staan, ininéén
éénwoord,
woord,elkander
elkanderhulp
hulpenenbescherbescherelkander
elkander bij
ming
te verleenen
verleenen tegen
tegendedetallooze
talloozevijanden,
vUanden,waardoor
waardoorzij
zU
ming te
omringd
zÜn. De
De maatschappij
maatschappü isisdus
duseigenlijk
eigenlük niets
niets anders
anders
omringd zijn.
dan
een ofof- en
en defensief
defensief verbond,
verbond, dat,
herhaal het,
het, wel
wel isis
dan een
dat, ik herhaal
waar
op eigenbelang
eigenbelang berust,
berust, maar
maar zonder
zonder hetwelk
hetwelk de
demensch
mensch
waar op
zÜnom
omvan
vanden
denaardbodem
aardbodem
niet kan
kan leven
leven en
enzou
zouveroordeeld
veroordeeldzijn
te verdwijnen.
verdwÜnen.
datalles
allesisiswaar,
waar,mompelde
mompeldeOlivier
Oliviermet
meteen
eenpeinzend
peinzend
- Ja, dat
gelaat.
woestüneveneven- De
wetten der
der maatschappij
maatschappü bestaan
bestaan inindedewoestijn
De wetten
goed
de steden.
steden. Zij
Zü zijn
zijn wel
wel isiswaar
waarop
opandere
anderebeginbegingoed als
als in de
zij zijn
zUn gebleven,
gebleven, wat
wat zij
zij in
in de
deeerste
eerste
selen
gebouwd; ; want
want zij
selen gebouwd
dagen
der wereld
wereld waren,
w:lren, namelijk
namelijk van
van een
een uiterst
uiterst ruwen
ruwen en
en
dagen der
persoonlijken
maar zij
zU zijn
zÜn misschien
misschien juist
juist daarom
daarom des
des
persoonlij kenaard,
aard, maar
te krachtiger.
krachtiger. In
Inde
deprairie,
prairie,beste
beste Olivier
Olivier isisiemand,
iemand, die
die gegeop zich
zich zelf
zelf staat,
staat, hoe
hoe groot
grootzijne
zijne geestkracht,
geestkracht, zijne
zUne bebeheel
heel op
hendigheid
en zijn
zijn verstand
verstand overigens
overigens ook
ookwezen
wezen mogen,
mogen, een
een
hendigheid en
beklagenswaardig schepsel.
scbepsel.
- Maar het
hetkomt
komtmij
mUtoch
tochvoor,
voor,dat
datalaldie
diestoutmoedige
stoutmoedige
en pioniers
pioniers geheel
geheel op
op zich
zich zelf
zelf staan.
staan.
jagers en
bedriegt je,
je, vriend
vriend!! Zij
Zij staan
staan slechts
slechts schijnbaar
Bchünbaar gege- Je bedriegt
heel
op zichzelf;
zichzelf; dedeafzondering,
afzondering, waarin
waarin zij
zij leven,
leven, isis slechts
slechte
heel op
minnauwe
nauwebetrekkingen
betrekkingenaanaanschijnbaar:
hebben meer
meerofofmin
schijnbaar : allen
allen hebben
met andere
andere jagers,
jagers,hetzij'
hetzij'met
metIndiaansche
Indiaansche
geknoopt,
geknoopt, hetzÜ
hetzij met
stammen,
waaronder zij
zij zich
zich hebben
hebben laten
lf.l.tenopnemen
opnemen en
en die,
die,
stammen, waaronder
ingeval
van nood,
nood, niet
nietzouden
zoudenaarzelen,
aarzelen,hun
hunter
terhulp
hulptetesnellen.
snellen.
ingeval van
Zij zijn
zÜn dus
dus in
in staat
staatom
om naar
naar hun
hungoeddunken
goeddunken in
inde
de prairieën
prairieënrond
rond
Zij
dolen, omdat
omdat zij'
zij"weten,
zÜ altijd een zedelijken steun vinden
vinden
te dolen,
weten, dat zij
in hunne
hunne afwezige
afwezige vrienden,
vrienden, en dat
dat hunne
hunne vijanden
vijanden of
ofhunne
hunne
tegenstanders, die
volkomen met
met hun
huntoestand
toestandbekend
bekend zijn,
zijn,
tegenstanders,
die volkomen
zich wel
wel zullen
zullen wachten,
wachten, twist met
met hen
hen tetezoeken
zoeken;; en
en als
als zij
zij
zich
hiertoe besluiten,
besluiten, dan
men er
er zeker
zeker van
van zijn,
zijn, dat
datzij
zij wel
wel
hiertoe
dan kan
kan men
zij doen,
doen, namelijk
namelijk alleen
alleen wanneer
wanneerzij
zijdedezekerheid
zekerheid
weten, wat
wat zij
weten,
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verkregen
hebben, dat,
dat, dank
dankzijzijdodevoorzorgen,
voorzorgen,die
diezij
zij genomen
genomen
verkregen hebben,
hebben,
verraad of
of de
de misdaad,
misdaad, waaraan
waaraan zij
zij zich
zich schuldig
schuldig
hebben, het verraad
gemaakt
hebben, geheel
geheel geheim
geheim zullen
zullen blijven.
blijven. Een
Eenonbekend
onbekend
gemaakt hebben,
die geene
geenevrienden
vriendenofofbondgenooten
bondgenootenbezit,
bezit,wordt
wordtgedood
gedood
jager, die
door
iemand, die
die hem
hem zijn
zijn paard,
paard, zijne
zijne strikken,
strikken, zijn
zUn geweer
geweer
door iemand,
en
dikwÜls zelfs
zelfs minder
minder dan
dan dit
dit wil
wil ontstelen.
ontstelen. Wie
Wie laat
laat er
er
en dikwijls
zich
aan gelegen
gelegenzijn
zÜn?
Niemand;; want
wanthij
hÜbehoort
behoortaan
aanniemand
niemand
zich aan
? Niemand
toe;
niemand heeft
er belang
belang bij,
bÜ, hem
hemtetewreken.
wreken. Geheel
Geheel
toe ; niemand
heeft er
anders
het gesteld
gesteld met
methem,
hem,die
diedoor
dool'eenigerlei
banden aan
aan
anders is het
,eenigerlei banden
de
overige bewoners
bewoners der
derwoestijn
woestün verbonden
verbonden is
is:: de
de wet
wet der
der
de overige
prairieën,
die verschrikkelijke
verschrikkelüke Lynch-wet,
Lynch-wet, die
die „oog
"oog om
om oog,
oog,
prairieën, die
om tand"
tand"luidt,
luidt,wordt
wordtzoo
zooalalniet
niet
zÜnvrijgeleide,
vrügeleide,dan
dan
en
tand om
en tand
zijn
toch
züne wreekster
wreekster in geval
geval van
van ongeluk
ongeluk;; want
want zijne
züne vrienvrientoch zijne
den
vereenigen zich,
zich, zoeken
zoeken den
den moordenaar
moordenaar op,
op,komen
komendezen
dezen
den versenigen
eindelük
op het
hetspoor,
spoor,en
enwanneer
wanneer zij
zÜ hem
hem in
in hunne
hunne
eindelijk altüd
altijd op
zÜaltijd
altüdonverbiddelijk
onverbiddelük ten
ten opzichte
opzichte
macht
hebben, dan
dan zijn
zünzij
macht hebben,
van hem.
hem.
- Ik moet
moetjeje bekennen,
bekennen, beste
besteVrij
V rükogel!
gaf do
de jonkman
jonkman
kogel ! gaf
vrÜ treurig
treurig gezicht
gezicht ten
ten antwoord,
antwoord, dat
dat ikikdedezaak
zaakniet
niet
met
een vrij
met een
alleen
niet uit
uit ditditoogpunt
oogpuntbeschouwd
beschouwd had
had - ofschoon
ofschoon dit
alleen niet
voorbügaan gezegd,
gezegd,volkomen
volkomen waar
waarvoorkomt
voorkomt —
mü,
in 't 'tvoorbijgaan
mij, in
maar
ook, dat
dat ikikniet
niethethet
minste
denkbeeld
hadvan
vandodedingen,
dingen,
maar ook,
minste
denkbeeld
had
die
je mij
mü daar
daarzegt;
zegt;datdat
alles
brengt
mü,zooals
zooals ikikmoet
moet
die je
alles
brengt
mij,
erkennen,
de uiterste
uitersteverlegenheid,
verlegenheid, on
ik weet
weet niet
niet wat
wat ik
ik
en ik
erkennen, in de
mü uit
uitden
denhachelij
hachelüken
toestand, waarin
waarinik
ikmij
mij
moet
doen om
om mij
moet doen
ken toestand,
bevind,
redden.
bevind, te redden.
-— Niets isis eenvoudiger
eenvoudigerdan
dandit,
dit,beste
bestevriend
vriend! Ienenjejetoestand
toestand
heeft, mijns
müns inziens,
inziens, niets
nietswat
watje jemet
met
eenigebekommering
bekommeringzou
zou
Benige
behoeven
vervullen. Maar
vergun mij
mü eerst,
eerst, je
je tetedoen
doen
behoevente
te vervullen.
Maar vergun
opmerken,
je toestand
toestand sedert
sedertomstreeks
omstreeks een
een uur
uurgeheel
geheel
opmerken, dat
dat je
veranderd
is, ilt
id dien
dien zin,
zin, dat
dat je
je niet
nietmeer
meeralleen
alleen staat,
staat, daar
daar
veranderd is,
je een
vriend hebt.
hebt.
een vriend
- Vergeef
mü, Vrij
Vrükogel!
heb mij
mij niet
niet goed
goed uituitVergeef het mij,
kogel ! ik heb
gedrukt.
- Ik heb
hebjejeniets
nietstetevergeven,
vergeven, Olivier
Olivier !I Ik
Ikweet
weetimmers,
immers,
dat
de bedoeling
bedoeling niet
niet hadt
hadt om
om mij
mü tetebeleedigen,
beleedigen, en
en dat
datis
is
dat je de
mü
voldoende.
mij voldoende.
- Ik dank
dank je!
je! JeJebeoordeelt
beoordeeltmij,
mü,zooals
zooalsikikmoet
moetbeoordeeld
beoordeeld
worden.
- Doch
zal voortgaan
voortgaan:: hoe
hoe gering
gering ik
ikook
ookwezen
wezen moge,
moge,
Doch ik zal
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zal
je alalspoedig
spoedigbemerken,
bemerken,dat
datikikmij
mijonder
onderonze
onzemedebroeders,
medebroeders,
zal je
de
jagers, en
enonder
onderdedeRoodhuiden
Roodhuidenoonigen
eonigennaam
naamgemaakt
gemaaktheb
heb;;
de jagers,
slechts weinige
het gehoele
geheele Far-West
Par-Westzouden
zouden het
het wawaweinige personen in het
mijtetedoen
doen;
bovendienben
benik
ikgrootgebracht
grootgebracht
gen, een
een aanval
aanvalopopmij
; bovendien
te midden
midden van
vaneen
eenIndiaanschen
Indiaanschenstam,
stam,waardoor
waardoorikikaangenomen
aangenomen
mij als
als een
een zijner
zijner krijgslieden
krijgslieden beschouwt.
beschouwt. Ik heb
heb
ben
en die
die mij
ben en
je gezegd,
gezegd, niet
niet waar
waar?
datikikhier
hiereene
eene
samenkomstzal
zalhebben
hebben
jo
? dat
samenkomst
met oen
een jongen
jongen Indiaan,
Indiaan, mijn
mijnvriend,
vriend,mijn
mijnbloedverwant
bloedverwantzelfs.
zelfs.
zal je
je aan
aan
Deze
Indiaan kan
kan ieder
ieder oogenblik
oogenblik hier
hier komen,
komen, ik
Deze Indiaan
ik zal
twijfel er
er niet
nietaan,
aan,ofofhijhijzalzal
opmijne
mijne
hem
voorstellen; ; ik
hem voorstellen
ik twijfel
-je-jeop
zoo zal
zal je
je reeds
reeds twee
aanbeveling
zijne vriendschap
vriendschap schenken
schenken:: zoo
aanbeveling zijne
menschen
bezitten, die
die jejehunne
hunne
toegenegenheidgeschonken
geschonken
menschen bezitten,
toegenegenheid
nu nog
nog eens,
eens, als
als je
jedurft,
durft, voegde
voegde hij
hij er
er
hebben.
Beklaag je nu
hebben. Beklaag
lachende bij.
bij.
- Waarlijk,
gaf Olivier
Olivier op
opdenzelfden
denzelfden toon
toon ten
ten antwoord,
antwoord,
Waarlijk, gaf
ik heb
heb ererdwaas
dwaas aan
aan gedaan,
gedaan, dat
dat ikikaan
aanjejegoede
goedegezindheid
gezindheid
gerust:: dat zal
zal mij
mij later
laterniet
niet
getwijfeld
getwijfeld heb;
heb ; doch
doch wees
wees maar
maar gerust
meer gebeuren.
gebeuren.
houd je
jeaan
aanjejebelofte.
belofte. Als
Alsde
deRoodhuid
Roodhuid en
en ik
ik de
de
- Ik houd
zaak,
die ons
ons naar
naar deze
deze streken
streken gevoerd
gevoerd heeft,
heeft, afgedaan
afgedaan hebhebzaak, die
tusschentwee
tweehaakjes,
haakjes, aan
aan mijn
mijn
ben,
eeno zaak,
zaak, waarin
waarinje,je,tusschen
ben, eend
Indiaansehen vriend van zeer veel dienst zult kunnen zijn, dan Indiaschevr zldienstukzj,a
wij den
den weg
weg naar
naarhet
hetdorp
dorp inslaan
inslaan en
en dan
dan zal
zal ik
ik je
je
zullen
zullen wij
door den stam doen aannemen.
dorenstam .
regelt dat
datalles
allesop
opzulk
zulkeene
eeneuitnemende
uitnemendewijze,
wijze,beste
beste
- Je regelt
Vrij
kogel ! !dat
meer weet,
weet, wat
wat ik
ik jeje ten
ten antantVrijkogel
dat ik
ik waarlijk
waarlijk niet
niet meer
woord
geven.
woord moet geven.
dan maar
maar niet
niet:: dat
dat is
is nog
nog beter
beter;; er
er bebe- Antwoord
Antwoord mij
mij dan
staat
volstrekt geen
geen reden
reden om
om mij
mij te
te bedanken
bedanken;; ik
ik bewijs
bewijs je
je
staat volstrekt
heden
dienst:: morgen
morgen zal
zal jeje mij
mij misschien
misschien een
eengrooteren
grooteren
heden een dienst
wij kamp
kamp zijn.
zijn.
bewijzen,
zullen wij
bewijzen, en
en dan
dan zullen
zoo is,is,dan
danzal
zalikikererniet
nietmeer
meerover
overspreken,
spreken,
- Als
dat zoo
Als dat
maar
zeg mij
mij eens,
eens, wat
watisisdie
diezaak
zaaktoch,
toch,
waarvan
zooeven
even
maar zeg
waarvan
je jezoo
melding
gemaakt hebt
hebt?
melding gemaakt
?
- Ik moet
moet bekennen,
bekennen, dat
da,tikikvan
vandeze
dezezaak
zaakniets
nietsafweet
afweetof,
of,
zijn, dat
lllen het
het er
er voor
voor houdt,
houdt, dat
dat ik
ik er
er
om
openhartig te
om openhartig
te zijn,
dat men
niets
van afweet;
afweet; want
want mijn
mijnvriend
vriendheeft
heefthet
hettottotdusverre
dusverreniet
niet
niets van
opzicht in zijne
zUne plannen
plannen in te
te
goedgevonden,
goedgevonden,mij
mijinin eenig
eenig opzicht
HUheeft
heeftererzich
zichtoetoebepaald,
bepaald,hier
hiereene
eenesamenkomst
samenkomst
wijden. Hij
mU af
af tetespreken,
spreken,enenmij
mijgezegd,
gezegd,dat
dathij
hUmijne
mUne hulp
hulp
met
met mij

56
noodig
is voor
voor mij
mij voldoende
voldoende geweest
geweest:: ik
ik ben
ben gegenoodig heoft;
heeft ; dat is
zoumij
mijaan
aaneene
eene
onbescheidenheid
komen,
ziedaar alles.
alles. IkIkzou
komen, ziedaar
onbescheidenheid
schuldig
je inlichtingen
inlichtingen gaf
gafomtrent
omtrenteene
eenezaak,
zaak,
schuldig maken,
maken, als
als ik je
mij niet verteld
verteld heeft,
heeft, te
te meer
meer daar
daar ik
ik mij
mij zou
zoukunkundie
men mij
die men
en je
jeover
overeenige
eenigeandere
anderezaak
zaakspreken,
spreken,dan
danover
over
nen
vergissen en
nen vergissen
die,
waarom het eigenlijk
eigenlijk to
te doen
doen is.
is.
die, waarom
- Dat
zoo:: wij
wij zullen
zullen dus
dus de
deaankomst
aankomst van
van je
je vriend
vriend
Dat isis zoo
afwachten.
ondertusschen zal
zal ikikhethet
avondmaalgereedmaken,
gereedmaken,
-— En
En ondertusschen
avondmaal
want
zal nu
nuwel
welniet
nietlang
lang
meer
wegblijven;
bovendienzal
zal
want hij zal
meer
wegblijven
; bovendien
hij
zich wel
wel nader
nader moeten
moeten verklaren.
verklaren.
hij zich
zal wel
wel zoo
zoo zijn.
zijn. Wat
Wat voor
voor een
eenman
manisishet
het?
Kanje
je
- Dat
Dat zal
? Kan
mij
dat ook
ook zeggen
zeggen??
mij dat
zeker. 't'tIsIseen
eenjongeling,
jongeling,die
diezoo
zoowat
watvan
vanonze
onze
- Wel
Wel zeker.
jaren is
is:: hij
hij isisdedekleinzoon
kleinzoonvan
vaneen
eenbroer
broervan
vanKoeha-Handi,
Koeha-Handi,
hijzelf
zelfbekleedt
bekleedtden
denrang
rang
een
der eexste
eerste sachems
sachems zijner
zijner natie
natie;; hij
een der
van
opperhoofd; ;hij
een der
der dappersten
dapper sten van
van den
denstam.
stam.
van opperhoofd
hij is
is een
Ofschoon
nog maar
maar heel
heel jong
jong is,
is, heeft
heeft hij
hij reeds
reeds buitenbuitenOfschoonhij
hij nog
gewone
daden verricht
verrichtenenbewijzen
bewijzengegeven
gegevenvan
vaneene
eene schranderschrandergewone daden
heid
en van
vaneen
eenmoed,
moed,die
diealle
allebeschrijving
beschrij vingteteboven
boven gaan.
gaan.
heid en
hij zachtzinnig,
zachtzinnig, beminlij
beminlijk,
dienstvaardig en een
een gegeDaarbij
Daarbij is hij
k, dienstvaardig
trouw
vriend;; hij heeft
heeft zich
zich veel
veelnaam
naamgemaakt
gemaakt;
Indianen
trouw vriend
; dedeIndianen
hem;; wat
wat zijn
zijnlichaam
lichaam
en
de vijandelijke
vijandelijke jagers vreezen
vreezen voor
voor hem
en de
betreft,
bezit hij
hij eene
eene rijzige
rijzigeen
enwelgemaakte
welgemaaktegestalte
gestalteeneneene
eene
betreft, bezit
zUnschoon
schoonenenzelfs
zelfseenigseenigsedele
houding;; zijne
z!jne gelaatstrekken
gelaatstrekkenzijn
edele houding
zins
verwijfd;; zijn
zijn blik,
blik,waarin
waaringewoonlijk
gewoonlijk de
demeeste
meeste zachtzachtzins verwijfd
aardigheid
lezen staat,
staat, neemt,
neemt, wanneer
wanneer hij
hU zich
zich door
door toorn
toorn
aardigheid te lezen
laat meesleepen,
meesleepen, zulk
zulk eene
eeneverschrikkelijke
verschrikkelijke uitdrukking
uitdrukking aan,
aan,
dat slechts
slechts weinigen
weinigen dien
dien kunnen
kunnenweerstaan
weerstaan;
zijnespierkracht
spierkracht
; zijne
ZijM vlugheid
vlugheid zijn
zijn onveronveris ontzaglijk,
ontzaglijk, zijne
zijne behendigheid
behendigheid en zijne
gelijkelijk. Ziehier mijn vriend naar het
het lichaam
lichaam en
en naar
naar den
den geest
geest
je over
over hem
hem kunnen
kunnenoordeelen,
oordeelen, als
als.
geteekend. Overigens
Overigens zal
zal je
geteekend.
hem ziet,
ziet, en
enikikhoud
houderermij
mijstellig
stelligvan
van overtuigd,
overtuigd, dat je
je
je hem
dan
erkennen, dat
hem niet
niet gevleid
gevleid en
en dat
dat ikikjejeniets
niets
dan zult erkennen,
dat ik hem
anders dan
dan de
de waarheid
waarheid gezegd
gezegd heb.
heb. Gelijk
Gelijkhet
hetdedegewoonte
gewoonte
anders
in de
de prairieën
prairieënvan
vanhet
hetWesten
Westenis,is,draagt
draagthijhijtwee
tweenamen
namen:
:
zooveelvrees
vrees
welke hem
hemdoor
doorzijne
zijnevijanden,
vijanden,waaraan
waaraanhijhijzooveel
dien, welke
inboezemt,
die van
van veel
veelbeteekenis
beteekenis isis:
zgnoemen
noemen
inboezemt, gegeven
gegeven Elil
en die
: zij
Kristilkums-Siksinam,
wil zeggen
zeggen —
- want
wantje
jeverstaat
verstaat
hem KristilkumsSiksinam, dat wil
de
taal der
der Roodhuiden
Roodhuiden immers
immers niet
ZwarteDonder.
Donder.
de taal
niet-dede
Zwarte

57
57
Toen hij
Toen
hÜ van
van zijn
zÜn eersten
eersten oorlog
oorlog tegen
tegendedeZwartvoeten
Zwartvoetenterugterug.
keerde,
een oorlog,
oorlog,die
diedrie
driemaanden
maandengeduurd
geduurdhad
haden
engedurende
gedurende
keerde, een
welken hij
welken
hÜ daden
daden verricht
verricht had,
had, welke
welkehaast
haastongeloofelijk
ongeloofelük zijn,
zijn,
zÜ
besloten
de voornaamste
voornaamste sachems
eene vergadering,
vergadering, die
die zij
besloten de
sachems in
in eene
samengeroepen
met eenparigheid
eenparigheid van
van stemmen,
stemmen, hem
hem
samengeroepen hadden,
hadden, met
den eervollen bijnaam Numank-Charalcé
Numanlc·Charalcé te
zoo·
den
te geven, hetgeen zooveel
beteekent als
als Dappere
Dappere laan.
Man. Wij
'Vijhebben
hebbendedegewoonte
gewoonte
veel beteekent
te noemen,
noemen, en
ennu
nuisisdedenaam,
naam, dien
dien
aangenomen,
aangenomen, hem
hem allen
allen zoo te
de leden
leden van
van zijn
zÜn stam
stam geheel
geheel
hij
vroeger gedragen
gedragen heeft,
hij vroeger
heeft, bij
bij de
in
het vergeetboek
vergeetboek geraakt
geraakt;; ik weet
weet zelfs
zelfsniet,
niet,ofofhij
hijzich
zichdien
dien
in het
zelf nog
nog wel
wel herinnert.
herinnert.
je wel,
wel,beste
besteVrij
Vrij
kogel!
zeideOlivier
Olivierlachende,
lachende,
- Weet
Weet je
kogel
! zeide
mijmet
met
zooveel
ingenomenheid
dat
dit portret,
portret, hetwelk
hetwelk jejemij
dat dit
zooveel
ingenomenheid
geteekend
wanneer het
bet -- waaraan
waaraan ik
ik niet
nietinin't 'tminst
minst
geteekend hebt,
hebt, wanneer
twijfel - gelükend
het portret
portret van
van een
een held
held mag
mag heeten.
heeten.
gelijkend is,
is, het
is ook
ookhet
betgeval,
geval,beste
bestevriend
vriend!
N umank·Cbaraké isis
- Dat
Dat is
! Numank-Charaké
een
held;; maar,
maar, zooals
zooals ik
ik jeje reeds
reeds gezegd
gezegdheb,
heb,zal
zaljejezelf
zelfover
over
een held
hem kunnen
kunnen oordeelen.
oordeelen.
al verlangend
verlangend begin
begin te
te worwor·
- Waarlijk,
Waarlijk, je
je maakt,
maakt, dat
dat ik
ik al
den
om kennis
kennis met
met hem
hem tetemaken.
maken.
den om
zal niet
nietlang
lang
meer
duren,gaf
gaf
Vrijkogel
kogelhem
bernlachende
lachende
- Dat zal
meer
duren,
Vrij
ten antwoord.
antwoord.
hief de
de oogen
oogen naar
naar de
delucht
luchtop,
op,keek
keekgedurende
gedurendeeenige
eenige
Hij
Hij hief
bÜ:
oogenblikken naar
stand der
der zon
zon en
en voegde
voegde ererbij
oogenblikken
naar den
den stand
:
vijfuur
uur:
onzesamenkomst
slunenkomst isisjuist
juisttegen
tegenvijf
vijfuur
uur
- Het isis vijf
: onze
bepaald; ; binnen
oogenblikken zal
zal hij
hij dus
duswel
welhier
hierzijn.
zijn.
bepaald
binnen eenige oogenblikken
Wat zeg
zeg jeje?? Wordt
Wordteene
eenesamenkomst,
samenkomst, die
die al
al zoo
zoo lang
lang
- Wat
zoo juist
juistbij
bijde
deminuut
minuut gerekend.
gerekend. Zulk
Zulk
geleden afgesproken
afgesproken is, zoo
geleden
een stiptheid
stiptheid grenst
grenst aan
aan het
bet wonderbare.
wonderbare. Wat
'Vat al
al dingen
dingen zijn
zijn
een
sedert dien
dien tijd
tüdmoeten
moetengebeuren
gebeuren!
er sedert
!
Dat doet
doet er
erniets
nietstoe,
toe,beste
bestevriend
vriend!
Erisismaar
maarééne
ééne
- Dat
! Er
reden, die
die kan
kan maken,
maken,dat
dateen
een
lndiaanschopperhoofd
opperhoofd zijn
zijn
reden,
Indiaansch
woord niet
niet gestand
gestand doet.
doet.
gegeven woord
die isis?P
- En die
dood.
- De dood.
reden isis zeker
zeker alles
allesafdoende.
afdoende.
- Die reden
Luister!! zeide
zeide Vrij
Vrijkogel.
kogel.
- Luister
luisterde.
Olivier luisterde.
Een gedruis,
gedruis,gelijkende
gelij kendeop
opbet
hetrollen
rollenvan
vanden
dendonder
donderininde
deverte,
verte,
Een
deed zich
zich hooren
hoorenen
enwerd
werdgedurig
gedurig
duidelükerteteonderscheiden.
onderscheiden.
duidelijker
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- Wat isis dat?
dat ~vroeg
Hoegde
dejonkman.
jonkman.
Het rennen
rennen van
van het
hetpaard
paardvan
vanhet
hetopperhoofd.
opperhoofd.
- liet
Eensklaps hield
hield dit
dit gedruis
gedruis op,
op, en
ennu
nudoorkliefde
doorkliefde het
het ge·
geEensklaps
schreeuw
sperwer het
het luchtruim.
luchtruim.
schreeuw van
van den sperwer
dat
Vrij kogel deed
deed onmiddellijk
onmiddellijk hetzelfde
hetzelfde geluid
geluid hooren
hooren en dat
Vrijkogel
wel met
met zooveel
zooveel juistheid,
juistheid, dat
datde
deFranschman
Franschman er
erzich
zichdoor
door
wel
verschalken en
en onwillekeurig
onwillekeurig de
de oogen
oogen omhoog
omhoog sloeg,
sloeg, als
als
liet verschalken
om den
den vogel
vogel in de
de lucht
lucht to
te zien.
zien.
ware
het om
ware het
Bijna terstond
terstond daarop
daarop werd
werd het
het rennen
rennen van
vanhet
hetpaard
paardweder
weder
Bijna
beweging in
in de
destruiken
struikenen
enreed
reed
hoorbaar:
hoorbaar : eensklaps
eensklaps kwam
kwam er beweging
middenwaarvan
waarvanhij
hijeenseenseen
ruiter naar
naareen
eenopene
openeplaats,
plaats,tetemidden
een ruiter
klaps
onbeweeglijk bleef staan,
staan, alsof
alsof do
de hoeven
hoeven van
van zijn
zijnpaard
paard
klaps onbeweeglijk
plotseling
den grond
grond vastgenageld
vastgenageld waren.
waren.
plotseling aan
aan den
geheelzoo
zoo uit,
uit,als
alsVrijkogel
Vrij kogel hem
hem aan
aan
Deze
ruiter zag
zag erergeheel
Deze ruiter
Olivier
Er lag
lagbovendien
bovendien over
over zijn
zijn geheelen
geheelen
Olivier beschreven
beschreven had.
had. Er
persoon
eene uitdrukking
uitdrukking van
vangrootheid
grootheidenenmajesteit
majesteitverspreid,
verspreid,
persoon eene
die
eerbied afdwong,
afdwong, zonder
zonder nogtans
nogtans sympathie
sympathie uit
uit tetesluiten
sluiten;;
die eerbied
men
gevoelde, als
men hem
hem zag,
zag, dat
dat men
men zich
zich tegenover
tegenover een
een
men gevoelde,
als men
buitengewoon
bevond.
buitengewoon man bevond.
Het
was voor
voor het
heteerst
eerstsedert
sedertdedeFranschman
Franschman de
de prairie
prairie
Het was
hij een
eenIndiaan
Indiaan van
van zoo
zoo nabij
nabij en
en op
op zulk
zulk
betreden
dat hij
betreden had,
had, dat
bewonderde hein
hem dan
eene
vreedzame wijze
wijze voor
voor zich
zich zàg;
hij bewonderde
zag ; hij
eene vreedzame
ook
ganscher harte
harteen
engevoelde
gevoeldezich
zichvan
vanhet
heteerste
eersteoogenoogen·
ook van ganscher
afbezield
bezieldmet
metdedebeste
bestegevoelens
gevoelenstetezijnen
zijnenopzichte
opzichte en
en
.blik
blik af
dus
den wensch,
wensch, hem
hem tot
tot vriend
vriend te
te hebben.
hebben.
dus met den
Ondertusschen
jeugdige opperhoofd,
opperhoofd, na
na een
een blik
blik
Ondertusschen maakte
maakte het jeugdige
in de
de rondte
rondte geslagen
geslagen tetehebben,
hebben,eene
eenebeleefde
beleefdebuiging
buigingom
om de
de
beide
jagers te
te groeten
groeten;; vervolgens
Tervolgens strekte
hij zijn
zijn arm
arm naar
naar
beide jagers
strekte hij
opdedehoogte
hoogtevan
vande
detoppen
toppen der
der
de
zon uit, die
die toen
toen bijna
bijna tot
totop
de zon
boomen
was.
boomen gedaald
gedaald was.
is vijf
vijfuur
uurzeide
zeidehijhijmet
met
eene
zachteenenwelluidende
welluidende
- Het is
eene
zachte
stem,
dus is
is Numank-Charaké
Numank-Charaké op
tijd. Wat zegt
zegt mijn
mijn
stem, en
en dus
op zijn
zijn tijd.
broeder, de blanke jager?P
broed,lankjg
zeg:: wees
wees welkom,
welkom,opperhoofd
opperhoofd!! Ik
Ik verwachtte
verwachtte u,
u, want
want
- Ik zeg
uwe
stiptheid isismij
mijreeds
reedssedert
sedertlang
langbekend
bekend;; de
deavondmaaltijd
avondmaaltijd
uwe stiptheid
is gereed
van uw
uw paard
paard af.
af.
gereed gemaakt;
gemaakt ; stap
stap dus
dus van
- Volgaarne,
hernam het
het opperhoofd
opperhoofd en
en sprong
sprong eensklaps
eensklaps
Volgaarne, hernam
op
den grond
grond;; zijn
zijn paard
paard ging
ging uit eigen
beweging naar
de
eigen beweging
naar de
op den
beide
toe.
beide andere toe.
zich daarop
daarop naar
nRar het
het opperhoofd
opperhoofd en zeide
zeide
Vrij
kogel begaf
be gaf zich
Vrijkogel
.
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tot hem,
hU hom
hem de
de hand
handopopden
denschouder
schouderlegde
legde::
tot
hem, terwijl
terwijl hij
mijn broeder
broeder naar
naar mij
mij luisterti
luistere!!
- Dat mijn
het hoofd
hoofd alalglimlachende.
glimlachende.
De
Indiaan boog
boog het
De Indiaan
is mijn
mUn vriend.
vriend.
- Deze
Deze jager
jager is
de oogen
oogen van
van VrijVrU- Numank-Charaké
reeds uit de
Numank-Charakéhad
had dit
dit reeds
kogel opgemaakt.
opgemaakt.
zich tot
tot Olivier
Olivier met
metde
dewoorden
woorden::
Daarop
Daarop wendde
wendde hU
hij zich
mUne hand
hand en mijn
mUn hart,
hart, die
die mijn
mijn broeder
broeder mij
mij
- Ziehier
Ziehier mijne
insgelijks
moet geven.
geven.
insgelj ks moot
_.
mün hart,
hart, broeder
broeder!! gaf
gaf de
de jonkman
jonkmanmet
met
- MUne
Mijne hand
hand en
en mijn
het gedeelte,
gedeelte, dat
datreeds
reedsaan
aan
geestdrift
antwoord, behoudens
behoudens het
geestdrift ten antwoord,
Vrükogel
Vrij kogel toebehoort.
- Welnu,
dat gedeelte
gedeelte is
is nog
nog groot
groot genoeg
genoeg:: ik neem
neem het
het
Welnu, dat
aan.
één in drie.
drie. NumankN umankaan. Voortaan
Voortaanzijn
zijnwij
wijdrie
drie in
in één
één en
en één
Springende Panter;
zal
Charaké
heette vroeger
vroeger De
Charaké heette
De Springende
Panter; die
die naam zal
voortaan
door mijn
mijn broeder
broeder gedragen
gedragen worden.
worden.
voortaan door
De
drie jongelieden
jongelieden omhelsden
omhelsden elkander
elkander daarop,
daarop, drukten
drukten
De drie
elkander
naar Indiaansch
Indiaansch gebruik
gebruik een
een kus
kusop
opde
deoogen,
oogen, en
en
elkander naar
broeders;
allo
daarmee
was alles
alles afgedaan
afgedaan:: voortaan
voortaan waren
warenzijzijbroeders
daarmee was
; allo
in het
hetvervolg
vervolggemeen
gemeen zijn.
zijn.
dingen
zouden hun
dingen zouden
hun in
Olivier
mocht van geluk
geluk spreken,
spreken, dat
dathij
hijzich
zichreeds
reedsbij
bÜzijne
zijne
Olivier mocht
komst
in de
dewoestijn
woestijneensklaps
eensklaps verbonden
verbonden zag
zag aan
aan twee
tweemanmankomst in
rechtvoor
voordedebraafste
braafsteenendededapperste
dapperstestrijders
strüders
nen,
die teterecht
nen, die
der prairie
prairie gehouden
gehouden werden.
werden.

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK VI.

Hoe Numank-Charaké
Numank·Charaké en zijne
zijne vrienden met elkander
beraadslaagden en wat het gevolg daarvan
daarvan was.
Deze
mannen, die
die in
in landaard,
landaard, ininkarakter
karakterenenininzeden
zeden
Deze drie mannen,
zoozeer
elkaar verschilden
verschilden en
waarvàn de
de een
een eenige
eenige
zoozeer van
van elkaar
en waarvan
uren te
te voren
voren geheel
geheelmet
methet
hetbestaan
bestaander
der
beideanderen
anderenonbeonbebeide
kend
was, zagen
zagen zich
zich alzoo
alzoo aan
aanelkander
elkanderverbonden
verbondendoor
doorbanbankend was,
den,
welke zelfs
zelfsdededood
doodonmogelijk
onmogelijk had
hadkunnen
kunnenverbreken,
verbreken,
den, welke
en
dat nog
nog veel
veel meer
meer door
door eene
eene neiging
neiging des
des harten
harten dan
dan wel
wel
en dat
door
den eed,
eed, dien
dien zij
zijelkaar
elkaarzoo
zooplechtig
plechtiggedaan
gedaanhadden.
hadden.
door den
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Welk
een vreemd
vreemd ding
ding isistoch
toehhet
hettoeval,
toeval,ofofliever,
liever, om
om
Welk een
meer
naar waarheid
waarheid tetespreken,
spreken,hoe
hoegeheimzinnig
geheimzinnigen
enondoorondoormeer naar
grondelijk
zijn do
de wegen
wegen der
derVoorzienigheid
Voorzienigheid!!
grondelijk zijn
Welk
eene uitgestrekte
uitgestrekte en
en onverklaarbare
onverklaarbare macht
macht bezit
bezit Hij
Hij
Welk eene
toch,
wiens altijd
altijd geopend
geopend oog
oog met
metdezelfde
dezelfde teederheid
teederheiden
enmot
met
toch, wiens
grootsten zoowel
zoowel als op
op de
de
onvermoeide
waakzaamheid op
onvermoeide waakzaamheid
op de
de grootsten
zij ook
ookwezen
wezen
geringsten
zijner schepselen
schepselen rust en
en hen,
hen, waar
waar zij
geringsten zijner
mogen,
steeds welwillend
welwillend gadeslaat
gadeslaat om
hen te
te bemoedigen,
bemoedigen, te
te
mogen, steeds
om hen
helpen
langs de
de ruwe
ruwe paden
paden des
des levens
levens tetegeleiden.
geleiden.
helpen en
en langs
Van
dien aard
aard waren
waren de
de gedachten,
gedachten, die
die ererininhet
hethoofd
hoofdvan
van
Van dien
op
den
jeugdigen Franschman
Franschman huisvestten,
huisvestten, terwijl
terwijl hij
hijzijne
zijnekin
kinop
den jeugdigen
zijn
handpalm en
zijn elleboog
elleboog op
zijne knie
knie liet
liet rusten
rusten en
ener
er
zijn handpalm
en zijn
op zijne
naar
keek, hoe
hoeVrij
Vrijkogel
kogel zich
zich met
metdo
detoebereidselen
toebereidselen tot
tot het
het
naar keek,
de paarden
paardengaf.
gaf.
avondmaal bezighield
bezighield en
en het
hetopperhoofd
opperhoofdvoeder
voederaan
aande
deCanadees
Canadeesden
den draad
draadzijner
zijnergedachten
gedachtenaf.
af.
Op dit oogenblik
oogenblik brak
brakde
- De
tafel isisgedekt,
gedekt,zeide
zeidehij
hijlachende,
lachende, terwijl
terwijl hij
hij naar
naar
De tafel
de
groote bladeren
bladeren wees,
wees, die
dievoor
voorborden
bordenmoesten
moestendienen
dienen;
de groote
;
komMn,
komaan, aan
aan tafel
tafel!
komaan, komaan,
!
De
drie jongelieden
jongelieden zetten
zetten zich
zich op
ophet
hetgras
grasneer
neerrondom
rondom
De drie
opdedewijze
wijzeder
derboekaniers
boekaniers
een
stuk damhertenvleesch,
damhertenvleesch, dat
dat op
een stuk
gereedgemaakt was.
was.
V
oordat wij
wij verder
yerder gaan,
gaan, moeten
moeten wij
wij den
denlezer
lezerdoen
doenopmeropmerVoordat
ken,
dat de
demeeste
meesteIndiaansche
lndiaanschevolken
volkenvan
vanCanada
Canadahet
hetFransch
Fransch
ken, dat
verstaan
spreken. Misschien
Misschien is hierin
hierin later
laterwel
welverandering
verandering
verstaan en spreken.
gekomen,
dit isiszelfs
zelfswaarschijnlijk,
waarschijnlijk,maar
maarininden
den tijd,
tijd, waarin
waarin
gekomen, en
en dit
wij
onze lezers
lezers verplaatsen,
verplaatsen, was
nog het
geval. Het
Het was
was
wij onze
was dit
dit nog
het geval.
nog
maar zeer
zeer kort
kortgeleden,
geleden,dat
datCanada
Canada door
door' Frankrijk
Frankrijk aan
aan
nog maar
Engeland
afgestaan was,
was, en
en een
eengroot
grootaantal
aantalkatholieke
katholiekezendezendeEngeland afgestaan
destammen
stammenop,
op,om
omhet
hetevangelie
evangelie
lingen
zich nog
nog onder
onder de
lingen hield zich
te prediken.
prediken. Numank-Charaké,
N umank~Charaké. een
een der
deruitstekendste
uitstekendsteopperopperhoofden
sprak het
hetFransch
Franschzeer
zeervloeiend,
vloeiend,hetgeen
hetgeen
hoofden zijner
zijner natie,
natie, sprak
deCanadeezen,
Canadeezen, die
dieer
erin
inzijn
zijn dorp woonden,
hem
door de
hem door
woonden, overigens
gemakkelijk
gemaakt was.
wal!. Bovendien
Bovendien hebben de
de Roodhuiden
Roodhuiden
gemakkelijk gemaakt
een
verwonderlijken
vreemde talen
te spreken,
spreken, en
en
een verwonderlij
ken aanleg
aanleg om
om vreemde
talen te
zij zich
zichbijna
bijnanooit
nooit anders
anders dan
dan in
inhunne
hunnemoedertaal
moedertaal uituitdat
dat zij
drukken,
komt eenvoudig
eenvoudig voort
voort uit
uitminachting
minachting ten
tenopzichte
opzichte
drukken, komt
zij in
in aanraking
aanraking komen.
komen.
van
diegenen, waarmee
waarmee zij
van diegenen,
Het
gesprek tusschen
tusschen de
de drie
drieavonturiers
avonturiers werd
werd dus
dus zeer
zeer
Het gesprek
natuurlijk
in het
hetFransch
Franschgevoerd,
gevoerd, tetemeer
meerdaar
daarOlivier,
Olivier, die
die
natuurlijk in
twoo maanden
maanden ininAmerika
Amerikawas,
was,geen
geen enkel
enkel woord
woord
nog
geen twee
nog geen
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verstond
Indiaansch of van
van het
het Huronisch,
Huronisch, eene
eene taal,
taal,
verstond van
van het Indiaansch
die,
tusschen twee haakjes,
haakjes, uiterst
uiterst moeil
moeiliik
te leeren
leeren is.
is.
die, tusschen
ij k te
De
drie dischgenooten
dischgenooten deden
maaltijd eer aan
aan met
met een
een
De drie
deden den
den maaltijd
op de
de
achten
jagershonger, zoodat
zoodat het
het geheele
geheele stuk
stukvleesch
vleesch op
echten jagershonger,
becnderen
letterlijk verslonden
verslonden werd.
werd.
beenderen na letterlijk
De
maaltüd, die
diedoor
dooreenige
eenigeslokjes
slokjesFranschen
Franschenbrandewijn
brandewijn
De maaltijd,
opgeluisterd
werd gekruid
gekruid door
doorkluchtige
kluchtige invallen
invallen en
en
opgeluisterd werd,
werd, werd
geestige
die de
dejongelieden
jongelieden dikwijls
dikwijls in
in een
een hartelijk
hartelijk
geestige zetten,
zetten, die
gelach deden uitbarsten.
gelachdnuitbrs.
De
Roodhuiden zijn
over 't'talgemeen
algemeen prettige
prettige kerels
kerels en
en
De Roodhuiden
zijn over
houden veel
veel vau
vanallerlei
allerleigrappen
grappenen_
en
zelfs
bons-vivants; ; zÜ
zelfs bons-vivants
zij houden
kunnen,
evenals wij,
wÜ, lacherf,
lacherl, zingen
zingen en
enkluchtige
kluchtigeavonturen
avonturen
kunnen, evenals
vertellen.
Maar
daartoe moeten
moeten zij
zij onder
onder elkander
elkander zijn
zijn met
met vrienden,
vrienden,
Maar daartoe
het bijzijn
bijzijn van
van
die
hun volkomen
volkomen vertrouwen
vertrouwen bezitten
bezitten j ; in het
die hun
vreemden
vooral van
van Blanken,
Blanken, die
die zij
zij niet
nietmogen
mogen lijden,
lijden,
vreemden en
en vooral
zijn zij ernstig, deftig en zelfs somber, en hoeveel pogingen zijnerstg,df lombernhvpgi
men
ook moge
moge aanwenden
aanwenden om
om hen
hen op
optetevroolij
vroolijken,
zij komen
komon
men ook
ken, zij
zij tenminste
tenminste niet
niet dronken
dronken worden,
worden, m
maar
dan is
is
nooit
nooit los,
los, als
als zij
aa r dan
het niets
niets anders
anders dan
dan eene
eene kunstmatige
kunstmatige vreugde.
vreugde.
De
brandewijn onder
onder allerlei vormen
vormen is
is het
hetvergif,
vergif,waarvan
waarvan
De brandewijn
de
Noord-Amerikanen zich
zichbedienen
bedienenom
omhet
hetras
rasder
derRoodhuiden
Roodhuiden
de Noord-Amerikanen
op
hun grondgebied
grondgebied uit
uit teteroeien,
roeien, en
en eer
eer er
ereen
eeneeuw
eeuw ververop hun
dit volkomen
volkomen gelukt
gelukt zijn.
zijn.
loopen
zal hun dit
loopen is,
is, zal
Toen
maaltijd afgeloopen
afgeloopen was
was en
en de
dejongelieden
jongelieden een
een pijp
Toen de maaltijd
aangestoken hadden, begonnen zij over allerlei onverschilligeangestokhd,bnzijoveral schig
'V rijkogel
kogel noch
noch Olivier
Oli v~erzouden
zouden
onderwerpen
te praten.
praten.Noch
Noch'Vrij
onderwerpen te
het
zich veroorloofd
veroorloofd hebben,
hebben, eenige
den Indiaan
Indiaan tete
het zich
eenige vraag
vraag tot den
richten,
voordat deze
deze den
den wensch
wensch tetekennen
kennengegeven
gegevenhad,
had,zich
zich
richten, voordat
nader
te verklaren.
verklaren. De
DeIndiaansche
lndiaansche etiquette
etiquette is
is op
op dit
dit punt
punt
nader te
zeer
streng. Eene
Eene vraag
vraag te
te --richten
tot een
eenopperhoofd
opperhoofdofofzelfs
zelfs
zeer streng.
-richten tot
tot een
een gewonen
gewonen krijgsman,
krijgsman, terwijl
terwijl deze
deze vast
vast besloten
besloten schijnt,
schijnt,
het
stilzwijgen te
te bewaren,
bewaren,zou
zoueen
eengrove
grovemisslag
misslag tegen
tegen de
de
het stilzwijgen
regelen
wellevendheid mogen
mogen heeten.
heeten.
regelen der wellevendheid
Ondertusschen
zon reeds
reeds sedert
sedert lang
lang achter
achterden
dengegeOndertusschen was
was de
de zon
zichteinder
verdwenen; de nacht
nacht had
hadzich
zichover
overdedewoestijn
woestijn
zichteinder verdwenen;
uitgespreid
het landschap
landschap geheel
geheel doen
doen overgaan
overgaan inindonkere
donkere
uitgespreid en het
onderscheiden waren
waren en
enallerlei
allerlei
groepen,
büna niet
niet teteonderscheiden
groepen, die
die bijna
grillige
vormen aannamen
aannamen;; de
dehelderblauwe
helderblauwe hemel
hemel was
was met
met
grillige vormen
eene
menigte fonkelende
sterren als bezaaid; de
de volle
volle
eene ontelbare menigte
fonkelende sterren
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maan
begon zich
zich boven
boven de
de booroen
boornen te
te vertoonen
vertoonen en
enverlichtte
verlichtte
maan begon
prairiemet
meteen
eentooverachtigen
tooverachtigen
met
hare zilveren
zilveren stralen
stralendedeprairie
met hare
detaktakglans; een
een nachtelijk
nachtelijk koeltje
koeltje suisde
suisde geheimzinnig
geheimzinnig door
doorde
ken,
die, terwijl
terwijl zij
zijzachtjes
zachtjestegen
tegenelkander
elkanderaanstieten,
aanstieten, de
de
ken, die,
welluidende tonen
tonen eener
eener .eolische
.Aeolischeharp
harpdeden
deden
klagende
klagende en
en welluidende
hooren;
sombere bewoners
woestijn, die bij
bij het
hetonderonderhooren ; de
de sombere
bewoners der
der woestijn,
gaan
der zon
zon ontwaakt
ontwaakt waren,
waren, liepen
liepen met
metafgemetene
afgemetene stappen
stappen
gaan der
de duisternis
duisternis rond,
rond, terwijl
terwijl zij
zij de
de stilte,
stilte, die
die ererininde
denatuur
natuur
in
in de
heerschte,
door hun
hun schor
schorgeschreeuw,
geschreeuw,hun
hunschel
schelgeblaf
geblafofofhun
hun
heerschte, door
dof gebrul verbraken
verbraken;; onder ieder
ieder grassprietje
grassprietje zette
zette de
deontelontelbare
wereld der
derinsecten
insectenhare
hareonafgebrokene
onafgebrokene bezigheid
bezigheid voort
voort
bare wereld
met dat
dat eentonige
eentonigegebrom,
gebrom,dat
datnooit
nooittot
totzwijgen
zwijgengebracht
gebracht wordt.
wordt.
op dit oogenblik
oogenblik van
van den
den nacht
nacht
De
woestijn vertoonde
vertoonde zich
De woestijn
zich op
in al
al hare
harewoeste
woeste en
engrootsche
grootsche majesteit.
majesteit.
Het
weder was
was koud
koud;; het
hetwas
wasdedetijd,
tijd,waarin
waarindedegroote
groote
Het weder
herfst
jachten gehouden
gehouden worden
worden;; reeds
reeds hadden
hadden enkele
enkele nachtnachtherfstjachten
vorsten
den grond
gronddoen
doenverstijven
verstijven;; binnen
binnen eenige
eenige dagen
dagen zou
zou
vorsten den
de
temperatuur misschien
misschien tot beneden
beneden het
het nulpunt
nulpuntdalen
dalen;; dan
dan
de temperatuur
rivieren en
en beken
beken bevroren
bevroren raken
raken en
endedesneeuw
sneeuwde
de
zouden
zouden de
de rivieren
geheele
oppervlakte der woestijn
woestijn als met
met eene
eene lijkwade overovergeheele oppervlakte
dekken.
op
De
avonturiers hadden
hadden zich,
zich, na
na een
een grooten
grooten hoop
hoop hout
hout op
De avonturiers
het vuur
vuur geworpen
geworpen te
te hebben,
hebben, ten
ten einde
eindededevlam
vlamdaarvan
daarvanaan
aan
te wakkeren,
wakkeren, zorgvuldig
zorgvuldig in
in hunne
hunne dekens
dekens gewikkeld.
gewikkeld. Door
Door de
de
boomen,
dio hen
henomringden,
omringden,zoo
zoogoed
goedmogelijk
mogelij k beveiligd,
beveiligd, bleven
bleven
boomen, die
zij
zwijgend voortrooken,
zich warmden
warmden en naar
naar de
de
zij zwijgend
voortrooken, terw!il
terwijl zü
zij zich
geluiden,
uit dedewoestijn
woestijntottot
hunneooren
oorendoordrongen,
doordrongen,
geluiden, die
die uit
hunne
luisterden.
hetuuruur
tweede
nachtwake,zeide
zeideNumankN umank- Dit
Dit isis het
derder
tweede
nachtwake,
Charaké
eindel!ik, terwijl
terw!il hij
hij uit
uit zijn
zijn gordel
gordel den
den kalumet
kalumet te
te
Charaké eindelijk,
voorschijn
waarvan de
deopperhoofden
opperhoofden zich
zich alleen
alleen bebevoorschijn haalde,
haalde, waarvan
z!i over
overgewichtige
gewichtige onderwerpen
onderwerpen willen
willen bebedienen,
wanneer zij
dienen, wanneer
raadslagen.
De nachtuil
nachtuilheeft
heeftzich
zichreeds
reedstweemaal
tweemaaldoen
doenhooren,
hooren,
raadslagen. Do
alles
rondom ons
slaapt of
of rust
rust;; willen
willen mijne
mijne blanke
blankebroeders
broeders
alles rondom
ons slaapt
z!i liever
liever
zich
insgelijks aan
aan den
den slaap
slaapovergeven
overgeven of
ofwillen
willen zij
zich insgelijks
luisteren
naar de
de woorden
woorden van
vaneen
eenopperhoofd
opperhoofden
eneen
eenvriend
vriend?P
luisteren naar
- De
slaap isis goed
goed voor
voorvrouwen
vrouwenenenkinderen,
kinderen,antwoordde
antwoordde
De slaap
Vrijkogel,
mannen blijven
blijven wakker,
wakker, wanneer
wanneereen
eenvriend
vriendmet
met
Vrijkogel, de mannen
hen
over gewichtige
gewichtige onderwerpen
onderwerpen wenscht
wenscht te
te spreken.
spreken. Spreek
Spreek
hen over
op,
opperhoofd!! onze
ooren zijn
zijn geopend.
geopend.
op, opperhoofd
onze ooren
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- Wij luisteren,
luisteren, antwoordde
antwoordde Olivier,
Olivier, terwijl
terwUI hij Bene
eene buiging
buiging
maakte.
ik spreken,
spreken, daar
daarmijne
mijnebroeders
broedersererhunne
hunnegoedgoed- Dan
Dan zal ik
keuring aan hechten;
maar daar
daarde
dewoorden,
woorden,die
dieikikzal
zalspreken,
spreken,
hechten ; maar
on daar
daar ik
ikhier
hierden
denraad
raadmijner
mijner
van
uitersto gewicht
gewicht zijn
zijn en
van het uiterste
broeders
inroep, zal
zal dit
ditniet
nieteen
eeneenvoudig
eenvoudiggesprek
gesprektusschen
tusschen
broeders inroep,
jagers zijn,
zijn, maar
maar een
eenraadsvergadering.
raadsvergadering.
- Ik heb
heb ererniets
nietsopoptegen
tegen!
hernamVrij
Vrijkogel.
kogel.
! hernam
N
umank-Charaké stond
stond op,
op, sprak
sprakvervolgens
vervolgenseenige
eenigowoorden
woorden
Numank-Charaké
uitenenboog
boogzich
ziehachtereenvolgens
achtereenvolgens
op
een brommenden
brommenden toon
toonuit
op een
naar
de vier
vier hemelstreken.
hemelstreken. Nadat
Nadat er
eraan
aandeze
dezeformaliteit
formaliteitvolvolnaar de
wo der op
opden
dengrond
grond zitten,
zitten,
daan
was, ging
ging het
hetopperhoofd
opperhoofd weder
daan was,
stopte
zijn pijp
pgp met
met morrisjee, een
van geheiligde
geheiligde tabak,
tabak,
stopte zijn
een soort van
die
slechts bij
bij groote
grooteplechtigheden
plechtigheden gebruikt
gebruikt wordt,
wordt, en
en liet
liet
die slechts
eenige
blaadjes daarvan
daarvan ininhet
hetvuur
vuurvallen,
vallen,zoodat
zoodatdeze
deze een
een
eenige blaadjes
heerlijken
geur rondom
rondom zich
zichverspreidden
verspreidden;; daarop
daaropnam
namhij
hijeen
een
heerlijken geur
stok,
zijne hand
hand niet aan
aan het
het vuur
vuur zou
zou branden,
branden, en
en
stok, opdat
opdat hg
hij zijne
op den
den kop
kop van
van
bediende
daarvan om een
een gloeiende
gloeiende kool
kool op
bediende zich
zich daarvan
den
kalumet te
te leggen.
leggen.
den kalumet
Het opperhoofd
opperhoofd blies
blies daarop
daaropeen
eenpaar
paarrookwolkjes
rookwolkjesuit
uitde
depijp
pijp
en bood,
bood, terwijl
terwijl hij
hij den
denkop
kopdaarvan
daarvanininzijne
zijnerechterhand
rechterhand hield,
hield,
den
steel aan
aanVrij
Vrijkogel
kogel aan
aan;; de
de jager
jager deed
deed er
er nu
nuinsgelijks
iusgelijks
den steel
nuging
gingdedekalumet
kalumetnaar
naarOlivier
Olivieren
en
een
haaltjes aan,
aan, en
en nu
een paar haaltjes
bij het
het opperhoofd
opperhoofd terug.
terug. Dit
Dit duurde
duurdezoolang,
zoolang, tottotkwam
toen bij
kwam toen
dat het
het laatste
laatsteblaadje
blaadjetabak
tabakopgebrand
opgebrandwas,
was,zonder
zonderdat
daterereen
een
enkel
woord tusschen
tusschen de drie
drie mannen
mannen gewisseld
gewisseld werd.
werd.
enkel woord
Toen
niets anders
andersdan
danasch
aschininden
den
pijpekopovergebleven
overgebleven
Toen er niets
pijpekop
was,
stond Numank-Charaké
N umank-Charaké op,
op,boog
boogzich
zichopnieuw
opnieuwnaar
naar·
de
was, stond
. de
uit on
vier
hemelstreken, schudde
vuur uit
vier hemelstreken,
schudde de
de asch
asch daarop
daarop in
in het vuur
en
sprak de volgende woorden:
sprakdevolgnw :
gij ziet
ziet en
en gij
gg weet
weetalles,
alles,
- Wacondah,
des levens
levens!! gij
Wacondah, heer
heer des
neem
bedeksel van
van onze
onze harten
hartenweg
wegenengeef,
geef,dat
datde
dowoorwoorneem het bedeksel
ik zal
zal spreken,
spreken, door
door uumogen
mogeningegeven
ingegeven zijn
zijn!!
den,
welke ik
den, welke
Toen deze laatste formaliteit
formaliteitgeëindigd
geëindigdwas,
was,stak
stakhet
hetopperhoofd
opperhoofd
zijn
weder in
inzijn
zijngordel
gordelenenging
gingvoor
voorhet
hetvuur
vuurzitten.
zitten.
zijn kalumet weder
Er verliepen
verliepen nog
nog eenige
eenige minuten,
minuten, gedurende
gedurende welke
welke hij
hijzich
zich
scheen
bedenken. Eindelijk
Eindelijk richtte
richtte hij
hij het
hethoofd,
hoofd, dat
dat tot
tot
scheen te bedenken.
op zijne
zijne borst
borstgebogen
gebogen geweest
geweest was,
was, op,
op, vatte,
vatte, na
na
dusverre
dusverre op
eene
zijne toehoorders
toehoorders gemaakt
gemaakt tetehebben,
hebben,
Bene diepe
diepe buiging
buiging voor zijne
het woord
woord op
op en
en zeide
zeide op
opeen
eenwelluidenden
welluidendentoon
toon::
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-- lIet
nuacht
achtmanen
manengeleden,
geleden, dat
dat ikikvan
vaneen
eengrooten
grooten
Ilet isisnu
tocht
tegen de
de Piekaas
Piekansteruggekeerd
teruggekeerdben.
ben.Na
Nadedeschedels,
schedels,die
die
tocht tegen
mij en
en mijne
mijnomanschappen
manschappen aan
aandedekrijgslieden
krijgsliedender
derZwartZwartdoor
door mij
voeten
ontnomen waren,
in den
den raad
raad aan
aan de
de sachets
sachemsmijns
mijns
voeten ontnomen
waren, in
volks
vertoond en
en hunne
hunne gelukwenschen
gelukwenschen ontvangen
ontvangen tetehebben,
hebben,
volks vertoond
sloeg
den weg
weg naar
naar mijn
mijn wigwam
wigwam weder
weder in
inom
ommijn
mijn vader
vader
sloeg ik
ik den
te begroeten,
begroeten, dien
diendedepijnen,
pijnen,door
dooroude
oudewonden
wondenveroorzaakt,
veroorzaakt,
genoodzaakt
Toen ik het
het plein
plein van
van
genoodzaakt hadden,
hadden,thuis
thuistete blijven.
blijven. Toen
het
dorp overkwam,
overkwam, zag
zag ik
ik bij
bij de
delaatste
laatstestralen
stralender
deronderonderhet dorp
gaande
meisje. Dit
meisje wier
wier naam
naam ik
ik niet
niet zal
zal
gaande zon
zon een
een meisje.
Dit meisje
oud, zij
zij was
was rijzig
rijzig van
van
noemen,
was nog
nog geen
geen veertien
veertien jaren oud,
noemen, was
gestalte,
rank van
van lichaamsbouw
lichaamsbouw en
en schoon
schoon van
van gelaat.
gelaat. Ik
Ik
gestalte, rank
beminde
reeds sedert
sedert lang,
lang, zonder
zonder dat
dat mijn
mijn mond
mond haar
haar
beminde haar reeds
geheim, dat
dàt ininmijn
mijnhart
hartbesloten
beslotenlag,
lag,ontsluierd
ontsluierdhad
had;;
ooit
ooit het geheim,
zij
scheen op
op mij
mij te
te wachten
wachten en
en zag
zag mij
mijmet
meteen
eenzwaarmoedig
zwaarmoedig
zij scheen
gelaat
Toen ik
ik bij
bij haar
haargekomen
gekomen was,
was, strekte
strekte zij
zij
gelaat aankomen.
aankomen. Toen
den
naar mij
mij uit
uitenendeed
deedeene
eeneschrede
schredenaar
naarmij
mij toe.
toe. Toen
Toen
den arm naar
ik dicht
dicht bij
bij haar
haar was,
was, bleef
bleef ik
ik staan
staan en
enwachtte,
wachtte, na
na haar
haargegegroet
te hebben.
hebben.
groet te
- Numank-Charaké
een groot
groot krijgsman,
krijgsman, zeide
zeide zij,
zij, terNumank-Charaké is
is een
wijl
zij de
de oogen
oogen schuchter
schuchterneersloeg
neersloeg;; de
deschedels,
schedels,die
diehij
hijaan
aan
wijl zij
heef~, versieren
versieren zijne
zijne hut
hut;; hij
hij bezit
bezit
zijne
vijanden ontnomen
ontnomen heeft,
zijne vijanden
talrijke huiden
huiden van
van dieren
dierenvan
vanallerlei
allerleisoort
soort;
kogelvan
van zijn
; dedekogel
geweer wijkt niet af van het doel, dat hij wil bereiken; ge- gewrijktnafvldoe,hijwbrkn;gelukkig
de vrouw,
vrouw, die
die door
door hem
hem bemind
bemiIid wordt
wordt!!
lukkig de
Bij
deze woorden
woorden gevoelde
gevoelde ik
ik mij
mijontroerd
ontroerd:: ik
ikgreep
greep de
de
Bij deze
hand,
die het
het meisje
meisje mij
mij zonder
zonder weerstand
weerstand te
te bieden
bieden liet
liet bebehand, die
houden.
meisje) zeide
tot haar,
haar,terwijl
terwijlikikmij
mij
houden. Onoera!
Onoera! (lief
(lief meisje)
zeide ik tot
ik heb
hebininmijn
mijnhart
harteen
eenklein
kleinvogeltje,
vogeltje,
naar haar
haar vooroverboog,
vooroverboog, ik
dat onafgebroken
onafgebroken zingt en
en mij
mijuw
uwnaam
naamgedurig
gedurigherhaalt
herhaalt;
zou
; zou
dit
lieve vogeltje
vogeltje ook
ookininuw
uwhart
hartzingen
zingen?
Zijglimlachte
glimlachte en
en
dit lieve
? Zij
zij een
een blik
blikvan
vantusschen
tusschenhare
harehalf
halfgeslotene
geslotene
mompelde,
mompelde, terwijl
terwijl zij
oogleden
mij vestigde
vestigde:: Dag
Dag en
en nacht
nacht kweelt
kweelt het
hetteedere
teedere
oogleden op
op mij
woorden
mijn oor
oor en
en noemt
noemt mij
mij telkens
telkens den
dennaam
naamvan
vanden
den
woorden in
in mijn
mij liefheeft.
liefheeft. Vindt
Vindt Numank-Charaké
Numank-Charaké zijne
zijne hut
krijgsman,
krijgsman, die mij
niet heel
heel eenzaam
eenzaam gedurende
gedurendededelange
langewinteravonden,
winteravonden,wanneer
wanneer
de
wind akelig
akelig door
door dedeboomen
boomen van
van het
het bosch
bosch huilt
huilt en
en de
de
de wind
verblindend
Mijn hart
hart isis
verblindendwitte
wittesneeuw
sneeuwdén
dengrond
grondbedekt?
bedekt-? Mijn
naar uu heengevlogen,
heengevlogen, Onoera!
Onoera! hernam
hernam ikikmet
metguur,
'{uur,sedert
sedertden
den
dag,
waarop ik
ik uuvoor
voordedeeerste
eerstemaal
maaltetemidden
mIddenvan
vanuwe
uwe
dag, waarop
--
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metgezellinnen
Bemint gij
gij mij
mij?
metgezellinnen gezien
gezien heb.
heb. Bemint
? - Levenslang,
bloosdeen
enhet
hethoofd
hoofdter
teraarde
aardeboog.
boog.antwoordde zij,
zij, terwijl
terwijlzijzijbloosde
—
'Velnu,
zeide ik
ik tot
tothaar,
haar,dan
danzalzalik ik
een
nieuwentocht
tochtonderonderWelnu, zeide
een
nieuwen
nemen
om mij
mü de
de bruidsgeschenken
bruidsgeschenken te
te verschaffen,
verschaffen, en
en dan
danzal
zal
nemen om
gÜ
ik
aan uw
uw vader
vader vragen,
vragen, of ik met
met uu mag
mag trouwen.
trouwen. Zult
Zult gij
ik aan
op
mijne terugkomst
Ikzal
zalop
opu uwachwachop mijne
terugkomstwachten,
wachten,Onoera?
Onoera-? Ik
ten,
N umank-Charaké! ! Ben
ik niet
nietvoor
voorgeheel
geheelmijn
mijnleven
leven
ten, Numank-Charaké
Ben ik
uwe
slavin?? Dit
Dit zeggende
zeggende drukte
drukte zij
zÜ hare
hare hand
hand in
in de
demijne.
mijne.
uwe slavin
Daarop
een wampoem
wampoem van
van mijn
mijn hals
hals en
endeed
deeddien
dienom
om
Daarop nam
nam ik een
den
haren;; zij
kuste deze
deze met
met de
de oogen
oogen vol
vol tranen,
tranen, trok
trok een
een
den haren
zij kuste
gouden
dien zij
zij aan
aan den
den duim
linkerhand droeg,
droeg,
duim harer linkerhand
gouden ring,
ring, dien
daarvan
en stak
stak dien
dien aan
aan een
een mij
mijner
vingers. Ik liet
liet haar
haar
daarvan af
af en
tier vingers.
glimlachende
Gij bemint
bemint mij,
mij, zeide
zeide zij
zü tot
tot mij,
mij, niets
niets
glimlachendebegaan.
begaan. Gij
zal
ons kunnen
kunnen scheiden,
scheiden, en
en voordat
voordat ik
ik ereraan
aandacht,
dacht,snelde
snelde
zal ons
zÜ
weg en
en nam
nam de
de vlucht
vluchtmet
metdedesnelheid
snelheideener
eenerantilope,
antilope,die
die
zij weg
door
de jagers
jagers vervolgd
vervolgd wordt.
wordt. Ik
Ikkeek
keek haar
haarna,
na,zoolang
zoolang ik
ik
door de
haar
kon zien,
zien, en
en toen
toenzij
zijeindelijk
eindelijkverdwenen
verdwenen was,
was, begaf
begaf ik
ik
haar kon
mij
peinzende naar
hut mijns
müns vaders.
vaders.
mij peinzende
naar de hut
Het opperhoofd
opperhoofd wachtte
wachtte even.
even. Na
Naeen
eenoogenblik
oogenblik tikte
tikte de
de
Canadees,
dat hij
hijbleef
bleefzwijgen,
zwügen,hem
hemeven
evenopopden
denschouschouCanadees, ziende
ziende dat
der.
Eene huivering
huivering ging
ging den
den jongeling
jongeling over
over de
de leden.
leden.
der. Eene
- Waarom
het Numank-Charaké
N umank-Charaké aan
aan vertrouwen
vertrouwen ten
ten
Waarom heeft het
opzichte
van zijn
zÜnbroeder
broederontbroken
ontbroken?? vroeg
vroeg de
de jager
jagerdaarop
daarop
opzichte van
met
eenig verwijt
verwüt in den
den toon
toon zijner
zijner stem.
stem.
met eenig
- Wat wil
wil Vrijkogel
Vrükogel zeggen
zeggen?
gafhet
hetopperhoofd
opperhoofd hem
hem ten
? gaf
antwoord
met eerre
eene verlegenheid,
verlegenheid, die
die hij
hÜ ondanks
ondanks zijne
zijne zelfzelfantwoord met
beheersching
geheel wist
wist te
te verbergen.
verbergen.
beheersching niet
niet geheel
wilzeggen,
zeggen,herher- Mijn
broeder begrijpt heel
heel goed,
goed, wat
watikikwil
Mijn broeder
Wüzijn
zÜnbijna
bijnaop
opdenzelfden
denzelfden
nam
de Canadees
Canadees met
met warmte.
warmte. Wij
nam de
dag
geboren en
en tetezamen
zamenopgevoed,
opgevoed,wij
wijhebben
hebbenonze
onzeeerste
eerste
dag geboren
tochten door
door de
deprairie
prairietetezamen
zamengedaan
gedaanen
enonze
onzeeerste
eerstegevechten
gevechten
tegen
de Sioes
Sioes en
en de
dePiekans
Piekanstetezamen
zamengeleverd
geleverd;
onze beide
beide
tegen de
; onze
harten zijn
zijn sinds
sinds langen
langen tijd
tijdaaneengesmeed
aaneengesmeed;; de
de een
een kan
kangeen
geen
geheim
voor den
den ander
ander hebben
hebben;; ik
ik weet,
weet, wie
wiededevrouw
vrouwis,
is,die
die
geheim voor
door
mijn broeder
broeder bemind
bemind wordt
wordt:
waaromheeft
heefthij
hij het
het mij
mü niet
door mijn
: waarom
gezegd,
plaats van
van mij
mü er
er naar
naar tetelaten
latenraden
raden?
Hebikikmij
mü
gezegd, in
in plaats
? Heb
zijne
achting onwaardig
onwaardiggemaakt
gemaakt?
Benik
ikzijn
zijn vriend
vriend niet
niet meer?
meer?
zijne achting
? Ben
- Och,
dat denkt
denktVrij
Vrijkogel
kogel toch
toch niet
niet!! riep
riep de
dejongeling
jongeling
Och, dat
hij hem
hem de
dehand
handdrukte.
drukte. Maar
Maar
vol
geestvervoering uit,
uit, terwijl
terwül hij
vol geestvervoering
de
Indiaan houdt
houdt van
van het
hetgeheimzinnige.
geheimzinnige.
de Indiaan
,

De
van den
den Missouri.
Missouri.
De outlaws
outlaws van
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- Toch
Toch houdt
houdt hij
hÜ er
er ook
ook van,
van, zijne
züne vreugde
vreugde en
en zijne
züne smart
aan het
het hart
hart van
van een
eenvriend
vrienduit
uittetestorten.
storten.OpOpden
denavond
avondvan
van
aan
denzelf'den dag,
dag, waarop
waarop Avonddauw
Avonddauw - Noema
denzelfden
Nomina Hawa - eene
ee ri e
zÜ, toen
toen
samenkomst met
het opperhoofd
opperhoofd heeft
heeft gehad,
gehad, heeft
heeft zij,
samenkomst
met het
zÜ in
in hare
harehut
hut
teruggekomenwas,
was,alles
allesaan
aanharen
harenbroeder
broeder
zij
teruggekomen
bekend. Haar
Haar hart
hartvloeide
vloeideover
over
vanvreugde,
vreugde,zijzÜhad
hadererbehoefte
behoefte
bekend.
van
aan,
haar gevoel
gevoel onder
onderwoorden
woorden tetebrengen
brengentegenover
tegenoveriemand,
iemand,
aan, haar
die
haal' kon
kon begrijpen.
begrijpen.
die haar
- Heeft
Heeft Avonddauw
Avonddauw haren
haren wensch
wensch dan
dan aan
aan Vrijkogel
Vrij kogel te
te
kennen gegeven?
gegeven?
danniet
niet
haar
broeder
bovendienuw
uwbeste
beste
- Ben ikikdan
haar
broeder
enen
bovendien
vriend, opperhoofd
opperhoofd?
?
het mij
mü:: ik
ik heb
heb er
er
- Dat
waar. Mijn
Mijnbroeder
broeder vergeve
vergeve het
Dat isis waar.
verkeerd
aan gedaan,
gedaan, dat
dat ik
ikhem
hemgewantrouwd
gewantrouwd heb,
heb, doch
doch ik
ik
verkeerd aan
weet
niet waarom,
waarom, maar
maar ikikvreesde,
vreesde, dat
dathij
hijmijn
mijngevoel
gevoelzou
zou
weet niet
afkeuren.
Juist het
hettegendeel
tegendeel is
is waar.
waar. Het
Hetvervult
vervult alalmijne
müne
- Ik?
Ik ? Juist
wenschen,
ons nog
nog nauwer
nauwer aan
aan elkander
elkanderverbindt.
verbindt.
wenschen, daar
daar het
het ons
broeder is
is beter
beterdan
danik,
ik,zijn
zünhart
hartis isedelmoedig,
edelmoedig,
-— MÜn
Mijn broeder
hij
moge de
de zwakheid,
zwakheid, waaraan
waaraan zijn
zün vriend
vriend zich
zich ten
ten opzichte
opzichte
hij moge
van
hem heeft
heeft schuldig
schuldig gemaakt,
gemaakt, maar
maar vergeten.
vergeten.
van hem
dejager
jager glimlachende,
glimlachende, maar
maar onder
onder
- Volgaarne, antwoordde
antwoordde de
voorwaarde,
Numank-Oharaké voor
voor zijn
zün vriend
vriend geene
geene gegevoorwaarde, dat Numank-Charaké
heimen
zal hebben.
hebben.
heimen meer zal
- Dat
zweer ik.
ik.
Dat zweer
- Goed.
mün broeder
broeder nu
nu zijn
zijnverhaal
verhaalvoortzetten.
voortzetten.
Goed. Laat
Laat mijn
het hoofd.
hoofd.
N
umank-Oharaké schudde
Numank-Charaké
schudde met
met het
- Wat
ik te
te zeggen
zeggen heb,
heb, is
is wel
wel isis waar
waar treurig,
treurig, maar
maar de
de
Wat ik
vrienden van
van Numank-Charaké
N umank-Oharaké moeten
moeten alles
alles weten.
weten. Twee
Tweemanen
manen
er sedert
sedert dien
dien tijd
tijd verloopen,
verloopen, en het
het was
was mij
mij tot
tot dusduswaren
waren er
verre
onmogelük geweest,
geweest, mijne
müne plannen
plannen te
te volbrengen.
volbrengen. Op
Op
verre onmogelijk
ikAvonddauw
Avonddauwop
opdezelfde
dezelfdeplaats,
plaats,waar
waar
zekeren
ontmoette ik
zekeren dag ontmoette
ik haar
haar vroeger
vroeger ontmoet
ontmoet had.
had. Heeft
Heefthet
hetopperhoofd
opperhoofd zijne
züne bebelofte
vergeten?? vroeg
vroeg zij
zÜ mij.
mti. - Neen,
haar ten
ten antantNeen, gaf
gaf ik
ik haar
lofte vergeten
woord,
mijn plan,
plan, zondér
zondèr langer
dralen, ten
ten
woord, morgen
morgen zal
zal ik
ik mijn
langer te dralen,
Ik verliet
verliethaar,
haar,nanadeze
dezeweinige
weinigewoorden
woorden met
met
uitvoer
uitvoer brengen. Ik
haar
gewisseld te hebben.
hebben. Den
Den volgenden
volgenden dag
dag maakte
maakte ikikwerwerhaar gewisseld
ik aan
aan haar,
haar, die
die ik
ik
kelijk
aanstalten om
de belofte,
belofte, welke
welke ik
kelijk aanstalten
om de
beminde,
volbrengen. Ik liet
lietdienvolgens
dienvolgens alles
alles
beminde, gedaan
gedaan had,
had, te volbrengen.
in gereedheid brengen, namelijk
namelü k den
den Pushkwawgumme-Genahgun
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of het
of
het stuk
stuk land,
land, waarop
waarop de
de Ko-sau-bun-Zichegun
Ko-sau-bun-Zichegun moesten
moesten
plaats
hebben, dat is
is tetezeggen
zeggendedetoovermiddelen
toovermiddelen om
omde
destelstelplaats hebben,
ling
van den
den vijand,
vijand, dien
dienikikwilde
wildebestrijden,
bestrijden,teteleeren
loeren kennen.
kennen.
ling van
Gij zijt met
Gij
met deze
deze plechtigheden
plechtigheden bekend.
bekend.
uw verlof,
verlof, opperhoofd
opperhoofd!! viel Olivier
Olivier hem
hem in
inde
de rede,
rede,
- Met uw
kent
Vrij
kogel, die
midden van
van uw
uw stam
stam grootgebracht
grootgebracht is, kent
Vrijkogel,
die te midden
ze
zeker wel,
wel, maar
maar ik
ik moet
moet uudoen
doen opmerken,
opmerken, dat
dat ik
ikgeheel
geheel
ze zeker
het, daar
daar mijn
mijn
met
deze plechtigheden
plechtigheden onbekend
onbekend ben,
met deze
ben, en
en dat
dat het,
plan
in dit
ditland
landteteleven,
leven,voor
voormij
mijvan
vanhet
hetuiterste
uiterstegewicht
gewicht
plan is, in
te leeren
leeren kennen.
kennen. Ik
Ik zal
zal uudus
duszeer
zeerverplicht
verplichtzijn,
zijn, als
als
is,
ze te
is, ze
gij
mij, ingeval
ingeval gij
gij er
erniet
nietopoptegen
tegenhebt,
hebt,wilt
wiltbeschrijven,
beschrijven,
gij ze mij,
opdat
ik wete,
wete, opopwelke
welkewijze
wijze de
deIndianen
Indianen zich
zich op
op het
het pad
pad
opdat ik
van
den oorlog
oorlog begeven.
begeven.
van den
hetopperhoofd
opperhoofd
- Mijn broeder
broeder heeft
heeftgelijk,
gelijk,antwoordde
antwoorddehet
met
eene buiging;
buiging; ikikzal
zalhem
hemdeze
dezeplechtigheid
plechtigheid dus
dus in
in alle
alle
met eene
bijzonderheden beschrijven.
beschrijven. De
De plaats,
plaats, waar
waar de
de zaak
zaak zou
zou gegebeuren,
werd in
in gereedheid
gereedheid gebracht
gebracht door
door het
het gras
gras over
over eene
eene
beuren, werd
aanzienlijke
uitgestrektheid in
in den
den vorm
vorm van
vaneen
eenlangwerpig
langwerpig
aanzienlijke uitgestrektheid
vierkant
op te
te nemen
nemen en
enden
dengrond
grondmet
metde
dehanden
handen om
om te
te
vierkant op
woelen,
einde dezen
dezen week
week tetemaken.
maken.Men
Menomgaf
omgafdeze
deze
woelen, ten
ten einde
plaats vervolgens
vervolgens met latten,
latten, die
dieden
dentoegang
toegangdaartoe
daartoeversperversperplaats
den.
Toen mij
mij werd
werdmeegedeeld,
meegedeeld, dat
datalles
allesgereed
gereedwas,
was,zette
zette ik
ik
den. Toen
hetvijandelijk
vijandelijk
mij
neder aan
aan dat
dateinde,
einde,hetwelk
hetwelkzich
zichtegenover
tegenoverhet
mij neder
land bevond.
bevond. Na gezongen
gezongen en gebeden
gebeden te
te hebben,
hebben, legde
legde ik
ikop
op
land
den
rand van
van het
hetstuk
stuklands
landstwee
tweekleine
kleineronde
rondesteenen
steenen neer.
neer.
den rand
Na den
den Wacondah
Wacondah omstreeks
omstreeks een
een half
half uur
uurlang
langgesmeekt
gesmeekt tete
Na
hetpad
padzou
zouwijzen,
wijzen,waarlangs
waarlangs ikikmijne
mijne
hebben, dat
dat hij
hij mij
mijhet
hebben,
moest aanvoeren,
aanvoeren, verliet
verliet de
de hachesto of de omroeper
krijgslieden moest
omroeper
dorp enenkwam
kwamnaar
naarmij
mijtoe.
toe.IkIkgaf
gafhem
hemmijne
mijnebevelen,
bevelen,
het dorp
nukeerde
keerdehijhijbijna
bijna
halverwege
terug
riepdedevoornaamste
voornaamste
en nu
halverwege
terug
enenriep
bij hunne
hunne namen
namenop,
op,zeggende
zeggende:
Komtrooken
rooken!
krijgslieden bij
krijgslieden
: Komt
!
Vervolgens kwamen
kwamen de krijgslieden,
krijgslieden, die
die zich
zichminder
mindernaam
naam
Vervolgens
gemaakt hadden.
hadden. Toen
Toen allen
allen zich
zich verzameld
verzameld hadden,
hadden, wierp
wierp ikik
gemaakt
met de steenen,
steenen, en
en nu
nu onderzocht
onderzocht men
men oplettend
oplettend bij
bij het
het licht
licht
met
van het
het vuur
vuurwant
- want
plechtigheid
heeft
's avondsplaats
plaats dezedeze
plechtigheid
heeft
's avonds
den uitslag
uitslagvan
vanden
denKo-sau-bun-Zichegun.
Ko-sau-bun-Zichegun. De
Debeide
beidesteenen,
steenen,
den
hetstuk
stukland
landwaren
warengeworpen,
geworpen, waren
waren naar
naar
die door
door mij
mij opophet
die
den kant
kant daarvan
daarvan gerold
gerold en
endederichting,
richting,die
diezijzijover
overdedeomgeomgewoelde aarde
aarde genomen
genomen hadden,
hadden, was
was de
de weg,
weg, die
die door
door mijne
mij ne
woelde
moest ingeslagen
ingeslagen worden.
worden.
krijgslieden moest
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-— En wat
watwas
wasdedeuitslag
uitslagder
deronderneming
onderneming?
vroegVrij
Vrijkogel
kogel
? vroeg
met belangstelling.
belangstelling.
de Wacondah
Wacondah zijne
zijne teerbeminde
teerbeminde
-— Ditmaal
begunstigde de
Ditmaal begunstigde
kinderen:
pad werd
werd gericht
gericht naar
naarhet
hetland
landvan
vanonze
onzedooddoodkinderen : het
het pad
Sioes van
van het
het Wescen.
\Vesten.
vijanden,
vijanden, de
de Sioes
de jager,
jager, terwijl
terwij I hij
hij zich
zich in
in de
de handen
handen
- Mooi
Mooi zoo!
zoo ! zei
zei de
wreef.
- Ons
leger bestond
bestond uit
uithonderd
honderdvijftig
vijftigkrijgslieden,
krijgslieden, die
die
Ons leger
uit dededappersten
dapperstengekozen
gekuzenenenmet
met
gewerengewapend
gewapend
allen
allen uit
geweren
waren.
ons nam
nam de
de Jehi-ugs mede,
namelijk de
waren. Ieder
Ieder van
van ons
mede, namelijk
op het
hetslagveld
slagveldgeworpen
geworpenof,of,zoo
zoomogelijk,
mogelijk,
offers,
offers, bestemd
bestemd om op
verborgen
te-- worden
worden in
in de
deingewanden
ingewandenvan
vanonze
onzevijanden,
vijanden, die
die
verborgen te
in
den strijd
strijdgevallen
gevallen waren,
waren, ten
ten einde
einde ons
ons van
van de
deoverwinoverwinin den
ning te
te verzekeren.
verzekeren.
- Dat
eenegodvruchtige
godvruchtige gewoonte,
gewoonte, deed
deed Vrijkogel
Vrij kogel opopDat isis eene
merken.
Olivier
keek den
den Canadees
Canadees aan,
aan,ten
teneinde
eindezich
zichteteovertuigen,
overtuigen,
Olivier keek
hij ininvollen
vollenernst
ernstsprak,
sprak,dan
danwel
welofofhijhijschertste
schertste;
maar
of
of hij
; maar
zichniet
nietininbedriegen
bedriegen:
aanden
dentoon
toon van
van overovermen
kon ererzich
men kon
: aan
tuiging,
waarop de
de jager
jagerdeze
dezewoorden
woordengesproken
gesproken had,
had, kon
kon
tuiging, waarop
men
wel merken,
merken, dat hij
hij meende,
meende, wat
wat hij
hij zeide.
zeide.
men wel
- Twee
begaf het leger
leger zich
zich op
op marsch.
marsch. Al
Al
Twee dagen
dagen daarna
daarna begaf
spoedig
versterking van
van twintig
twintigkrijgslieden,
krijgslieden,
spoedig voegde
voegde zich
zich eene versterking
Twistzoeker, bij
bij ons.
ons.
onder
aanvoering van
van Ta-bash-shah,
onder aanvoering
Ta-bash-shah, den
den Twistzoeker,
Mijn broeder
broeder kent
kentdit
ditopperhoofd
opperhoofd:
hijbezit
beziteen
eenvoortvarenden
voortvnrenden
: hij
dat
geest
een eerzuchtig
eerzuchtig karakter
karakter;; hij
hij kon
kon het
hetniet
nietdulden,
dulden,dat
geest en een
een
ander dan
dan hij
hijaanvoerder
aanvoerderbijbijeen
eenkrijgstocht
krijgstochttegen
tegende
deSioes
Sioes
een ander
zou
Ikwilde
wildehet
hetopperbevel
opperbevelaan
aanhem
hemafstaan,
afstaan,maar
maarmijne
mijne
zou zijn. Ik
krijgslieden
wilden hunne
hunne toestemming
toestemming daartoe
daartoe niet
nietgeven.
geven. Al
Al
krijgslieden wilden
er misverstand
misverstand onder
onder ons
vnsteteheerschee.
heerschen.Na
Naververspoedig begon
begon er
op marsch
marsch geweest
geweest te zijn,
zijn, werd
werd onze
onze dorst,
dorst,
scheidone
dagen op
scheidene dagen
wij uitgestrekte
uitgestrekte prairieën
prairieën doortrokken,
doortrokken, zoo
zoo hevig,
hevig, dat
datde
de
daar
daar wij
Twistzoeker
aarzelde,' de wetten
wetten des
des oorlogs
ovrlogs teteschenden,
schenden,
Twistzoeker niet aarzelde,'
ondanks
opmerkingen over
kwade voorbeeld
voorbeeld dat
dat hij
hij
ondanks mijne
mijne opmerkingen
over het kwade
daardoor
kende het
het land
land en
en ik
ikwist,
wist, dat
dat er
er op
op een
een
daardoor gaf.
gaf. Ik
Ik kende
vindenmoest
mo'est zijn,
zijn, maar
maar
afstand
van eenige
eenige mijlen
mijlen water
water tetevinden
afstand van
de
meesten der oude
oude krijgslieden
krijgslieden waren,
waren, daar
daar zij
zij den
dentocht
tochttete
de meesten
voet
meemaakten, van
van hitte
hitteen
envermoeienis
vermoeienis uitgeput.
uitgeput. De
DeTwistTwistvoet meemaakten,
afom
'omwater
waterte
te
zoeker
zond verscheidene
verselieidene krijgslieden
paard af
zoeker zond
krijgslieden te paard
zoeken;
zich weder
weder met
met elkaar
elkaar te
te
zoeken ;men
men sprak
sprak teekenen
teekenen af
af om
om zich
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vereenigen,
wanneer dit
dit ontdekt
ontdekt WilS;
na verscheidene
verscheidene uren
uren
versenigen, wanneer
was ; na
gezocht
hebben, vond
vond men
men eindelijk
eindelijk een
een riviertje.
riviertje. De
Deeerst
eerst
gezocht te
te hebben,
aangekomenen
hunne geweren
geweren af,
af, maar
maar voordat
voordat het
.het
aangekomenen schoten
schoten hunne
legercorps. en degenen, die een weinig achtergebleven waren, legrcopand,iewgachtrblvne,
meestenonzer
onzer
de
rivier bereikt
bereikt hadden,
hadden, was
washet
lietlijden
lijdenvan
vandedemeesten
de rivier
ontzettend geworden
geworden:: sommigen
sommigen spuwden
spuwdenbloed,
bloed,anderen
anderenwaren
waren
ter prooi
prooi aan
aan eene
eene echte
echte razernij.
razernij. De
De krijgstocht
krijgstocht was
was mislukt;
mislukt;
beginnenmet
metmannen,
mannen,die
diegeheel
geheelontzenuwd
ontzenuwd
want wat
wat was
waserertetebeginnen
en
door lijden
lijden uitgeput
uitgeput waren,
waren, en
endie
dienog
nogslechts
slechtséén
éénwensch
wensch
en door
ereene
eene
koesterden,
keeren?
Denvolgenden
volgendendag
dagbegon
begoner
koesterden, terug tetekeeren
? Den
desertie onder
onder de
dekrijgslieden
krijgsliedenvan
vanden
denTwistzoeker,
Twistzoeker,die
diezelf
zelfhet
het
op den
den loop
loop ging
ging;
velender
deronzen
onzenvolgden
volgden hen,
hen, en
en
eerst
eerst op
; velen
weldra
bleven er
er niet
nietmeer
meerdan
danvijf
vijfenentwintig
twintigkrijgslieden
krijgslieden
weldra bleven
bij
mij. Deze
Deze zwoeren,
zwoeren, mij
mij overal
overal tetezullen
zullenvolgen,
volgen,werwaarts
werwaarts
bij mij.
ik hen
henook
ook mocht
mocht heenbrengen.
heen brengen. Maar
Maar wat
wat kon
kon ik
ik doen
doen?? Ik
Iksloeg
sloeg
hart den
den weg
weg naar
naar het
hetdorp
dorpvan
van mijn
met
de wanhoop
wanhoop in
met de
in het hart
stam weder in. Toen wij dit bijna halverwege bereikt hadden, stam'wedrin.Tojtbahlverwgiktdn,
sein, dat
dat erereene
eenesterke
sterkevijandelijke
vijandelijke
gaven
onze eclaireurs
eclaireurs het sein,
gaven onze
afdeeling
aantocht was.
was. De
De terugtocht
terugtochtwas
wasons
onsafgesneden,
afgesneden,
afdeeling in aantocht
wij zagen
zagen ons
ons dus
duswel
welgedwongen,
gedwongen, voorwaarts
voorwaarts teterukken
rukken;
en wij
;
ik raadpleegde
raadpleegde met
met mijne
mijne krijgslieden,
krijgslieden, en
enallen
allenschaarden
schaardenzich
zich
uur later
laterraakten
raaktenwij
wijmet
metdedeSioes
Sioeshandhandaan
mijne zijde
zijde;; een
aan mijne
een uur
deonze
onze
gemeen.
Hunne afdeeling,
afdeeling, die
die zesmaal
zesmaal talrijker
talrijker dan
dan de
gemeen. Hunne
was,
bestond, gelukkig
gelukkig voor
voorons,
ons, voor
voor het
hetgrootste
grootstegedeelte
gedeelte
was, bestond,
uit jongelieden,
jongelieden, die
die voor
voor de
de eerste
eerste maal
maal het
hetpad
paddes
desoorlogs
oorlogs
betraden;
onze maatregelen
maatregelen waren
waren zoo
zoogoed
goedgenomen,
genomen,onze
onze
betraden ; onze
tegenstand
was zoo
zoo hardnekkig,
hardnekkig, dat
datde
deSioes,
Sioes,ontmoedigd
ontmoedigd en
en
tegenstand was
er
aan wanhopende,
wanhopende, dat
datzijzijons
onszouden
zoudenoverwinnen,
overwinnen, er
er van
van
er aan
afzagen
om, zonder
zonder dat
dathet
hetvoordeel
voordeelvoor
voorhen
henopleverde,
opleverde, tete
afzagen om,
vechten
mannen, die
die vast
vast besloten
besloten hadden,
hadden, zich
zichliever
lievertot
tot
vechten met mannen,
Zij
aan
den laatste
laatste tetelaten
latendooden
dood endan
danzich
zichover
over tetegeven.
geven. Zij
aan den
maakten
dus rechtsomkeert
rechtsomkeert en
enverdwenen
verdwenen alalspoedig
spoedig achter
achter
maakten dus
de
heuvelen. Wij
waren meesters
meesters van
van het
het slagveld,
slagveld, maar
mllarvan
van
de heelvelen.
Wij waren
de
vijf en
entwintig
twintigkrijgslieden
krijgslieden bleven
bleven er'
er"niet
niet meer
meer dan
dan tien
tien
de vijf
over
en deze
dezewaren
warennog
nogvoor
voorhet
hetmeerendeel
meerendeel gekwetst.
gekwetst. De
De
over en
marsch
werd voortgezet
voortgezet;; de
de ontberingen,
ontberingen, die
diewij
wij gedurende
gedurende
marsch werd
de
zeven dagen,
dagen, welke
welke deze
dezeduurde,
duurde,door
doortetestaan
staanhadden,
hadden,
de zeven
ik zou
zou thans
thansnog
nogniet
nietweten
wetentetezeggen,
zeggen,
waren
verschrikkelijk; ik
waren verschrikkelijk;
hoe
het ons
onseindelijk
eindelijk gelukt
gelukt is,
is, het
hetdorp
dorpweder
wedertetebereiken.
bereiken.
hoe het
gedurende
dentocht
tochtvoorgevallen
voorgevallen
Men
reeds alles,
alles,wat
waterer
Men wist reeds
gedurende
den
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was;
wel verre
verre van
vanmij
mtiteteberispen,
berispen,deden
deden de
desachems,
sachems, die
die
was ; wel
zich
een raad
raadvergaderd
vergaderdhadden,
hadden,recht
rechtwedervaren
wedervarenaan
aanmijn
mtin
zich in een
moed
aan mijne
mtine volharding,
volharding, on
entroostten
troosttenmij,
mij,voor
voorzooverre
zooverre
moed en aan
dit
in hunne
hunne macht
macht stond,
stond, met
met het
het mislukken
mislukken van
van den
den tocht,
tocht,
dit in
opmij
mükon
konneerkomen,
neerkomen, te
te
waarvan
schuld iningeen
geengeval
gevalop
waarvan de schuld
meer
daar ikikachttien
achttienschedels
schedels van
van Sioes,
Sioes, die
die ininloet
het gevecht
gevecht
meer daar
er in
in
gedood
waren, meebracht.
meebracht. Hunne
Hunne metgezellen
metgezellen hadden
hadden er
gedood waren,
hunne
overhaaste vlucht
vlucht van
van afgezien,
afgezien, deze
deze met
met zich
zich mee
mee te
te
hunne overhaaste
nemen.
Maar al
al mocht
mochtook
ookmijne
müneeer
eerals
alsopperhoofd
opperhoofd en
en als
als
nemen. Maar
zÜn, zoo
zoo was
was mijn
mün geluk
geluktoch
tochverloren
verloren;; want
want
krügsman
gered zijn,
krijgsman gered
Avonddauw
het dorp.
dorp.
Avonddauwwas
was niet
niet meer
meer in het
wiltgij
gÜdaarmee
daarmeezeggen,
zeggen,opperhoofd
opperhoofd?
riepde
deCanaCa.na- Wat wilt
? riep
dees
is mijne
müne zuster
zuster geschaakt
geschaakt?
dees uit, is
hÜ op
opeen
eensomberen
somberentoon,
toon,mijn
mijn bro
broE><ier
- Neen,
antwoordde hij
Neen, antwoordde
oder
weet
niets van,
van, omdat
omdat hij
hÜ den
den stam
stam reeds
reeds sedert
sedert een
een gegeweet daar
daar niets
ruimen
tüd verlaten
verlaten heeft.
heeft.Avonddauw
Avonddauw isisniet
nietgeschaakt,
geschaakt,maar
maar
ruimen tijd
zij
vrüwillig vertrokken.
vertrokken.
zij is vrijwillig
hÜ met
met schrik
schrik uit.
uit.
- Vrüwillig!
riep hij
Vrijwillig! riep
- Gedurende
de afwezigheid
afwezigheid van
rükogel en
en van
van Øij
mij is
Gedurende de
van V
vrijkogel
er een
blanke in het
het dorp
dorp gekomen.
gekomen. Deze
Deze man
man - zooals
een blanke
zooals ik
van
zÜde vernomen
vernomen heb,
heb, want
want de
de vader
vader en
ende
degrootvader
grootvader
van ter zijde
van
den jager
jagerhebben
hebbengeweigerd,
geweigerd, mij
mü de
deminste
minsteverklaring
verklaring
van den
omtrent
deze zaak
zaak te geven,
geven, en
en hebben
hebben altijd
a.ltijd een
een hardnekkig
hardnekkig
omtrent deze
de reden
reden nooit
nooit heb
heb kunnen
kunnen
stilzwügen
waarvan ik de
stilzwijgen bewaar'd,
bewaard, waarvan
begrüpen
zeg ik,
ik, schijnt
schünt een
een bloedverwant
bloedverwant van
van
begrijpen - deze
deze man,
man, zeg
zÜn. Nadat
Nadat hij
hÜ bijna
bünatwee
tweeweken
wekenzijn
zÜnverblijf
verblijf
mün
broeder te zijn.
mijn broeder
hÜ op
opzekeren
zekeren morgen
morgen vertrokvertrokin
het dorp
dorp gehouden
gehouden had,
had, is
is hij
in het
ken.
De vader
vader van
van mijn
münbroeder
broedervergezelde
vergezelde hem,
hem,Avonddauw
Avond dauw
ken. De
hen:: het
het meisje
meisjeweende,
weende, toen
toen zij
zÜ haren
haren stam
stamverliet,
verliet,
volgde
volgde hen
maar
toch bood
bood zij
zÜniet
nietden
denminsten
minstentegenstand
tegenstanden
engehoorgehoormaar toch
debevelen
bevelenvan
van
zaamde
schünbaar zonder
zonder weerzin
weerzin aan
aan de
zaamde althans
althans schijnbaar
haren vader.
vader. Drie
Driedagen
dagenlater
laterkwam
kwamdedevader
vadervan
vanmijn
mijnbroeder
broeder
was hij
hÜ alleen.
alleen. Waar
Waar was
was het
het meisje
meisje
bij
den stam
stam terug j; nu
bij den
nu was
gebleven?
wilde mij
mü daaromtrent
daaromtrent inlichtingen
inlichtingen
gebleven ? Niemand
Niemand kon
kon of wilde
door mij
mü gedaan
gedaan
geven;
ijverigste nasporingen,
nasporingen, die
geven ; de
de ijverigste
die er
er door
werden,
Toen zond
~ond ik,
ik,waanzinnig
waanzinnig
werden, bleven
bleven zonder
zonder gevolg.
gevolg. Toen
en niet
nietwetende,
wetende, van
van welk
welk middel
middel ik
ik mij
mü zou
zou
van
wanhoop en
van wanhoop
om eene
cene
bedienen,
krügsman naar
broeder af
bedienen, een
een krijgsman
naar mijn
mijn broeder
af om
samenkomst
te spreken.
spreken. Hier
Hier ben
ben ik
ik nu
nu;j laat
laat
samenkomstmet
methem
hem af
af te
mijn
broeder spreken
spreken: : wat
moet ik
ik doen
doen ?? Welke
Welke ook
ook de
mijn broeder
wat moet
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raad
moge wezen,
wezen, dien
hij mij
mij geeft,
geeft, ik
ik zal
zaldien
dienopvolgen.
opvolgen.
raad moge
dien hij
gij mij
mijdaar
daar
meedeelt,opperhoofd
opperhoofd!! komt
komt mij
mij zoo
zoo
- Wat gij
meedeelt,
zonderling
allenederigheid
nederigheidmoet
moetbekennen,
bekennen,
zonderling voor,
voor, dat
dat ik uu ininalle
ik er
erniets
niets van
van begrijp.
begrijp. Ik
Ik weet
weet waarlijk
waarlijk niet,
niet, wat
wat er
er in
in
dat
dat ik
deze
doen is.
is.
deze zaak
zaak te doen
gij mij
mij vergunnen,
vergunnen, uueen
eenraad
raadte te
geven?
zeide
- Wilt
Wilt gij
geven
? zeide
bij de
de geheele
geheele zaak
zaak volstrekt
volstrekt geen
geenbebeOlivier
daarop; ; ik
Olivier daarop
ik heb bij
lang,
en het
hetis ismijmijdusdus
mogelijk,haar
haarkalm
kalmteteoverwegen,
overwegen,
lang, en
mogelijk,
gij in
in den
dentoestand,
toestand,waarin
waaringij
gijverkeert,
verkeert,geen
geen van
van
hetgeen
hetgeen gij
beiden
oogenblik kunt
kunt doen.
doen.
beiden op
op dit oogenblik
- Spreek
op, spreek
spreek op
op!! riepen
riepen de
de beide
beide jongelieden
jongelieden uit.
uit.
Spreek op,
dringendnoodig
noodigacht
aehtom
omtetedoen
doen:
- Ziehier
dus wat
wat ikikdringend
Ziehier dus
:
gij
moet zonder
zonder uitstel,
uitstel, morgen
morgen bij
bij voorbeeld,
voorbeeld, bij
bij den
den opgang
opgang
gij moet
begrijpwel
weleenigermate,
eenigermate,
der zon,
zon, naar
naarhet
hetdorp
dorpterugkeeren.
terugkeeren.IkIkbegrijp
waarom
vader van
van Vrij
Vrijkogel
kogel geweigerd
geweigerd heeft,
heeft, aan
aan het
het
waarom de
de vader
opperhoofd
inliehtingen te
te geven,
geven,welke
welkedeze
dezevan
vanhem
hem heeft
heeft
opperhoofd de
de inlichtingen
gevraagd.
Dat. zijn
familiezàken die
die alleen
alleendedeleden
ledender
derfamilie
familie
zijn familiezaken
gevraagd. Dat
zelve
aangaan, en waarin
waarin een
eenvreemdeling
vreemdelingvolstrekt
volstrektgeen
geen recht
recht
zelve aangaan,
heeft,
zich te
te mengen
mengen;; maar
maar deze
deze redenen,
redeij.en, die
die tegenover
tegenover het
het
heeft, zich
opperhoofd
geldig zijn,
zijn, verliezen
verliezen al
al hare
hare
opperhoofd missehien
misschien alleszins
alleszins geldig
kracht tegenover
tegenover Vrij
Vrij kogel.
kogel. Als
Als broeder
broedervan
vanAvonddauw
Avonddauw heeft
heeft
omtete.
weten,waar
waarzijne
zijnezuster
zustergebleven
gebleven is
is en
en
hij
het recht
reehtom
hij het
weten,
waarom men
men over
overharen
harenpersoon
persoon heeft
heeft beschikt,
besehikt, zonder
zonder hem
hem
er
kennis van
van tetegeven.
geven. IkIkhoud
houderermij
müvan
vanovertuigd,
overtujgd, dat
dat
er kennis
doorVrij
Vrükogel
eerbiediggevraagd
gevraagd
deze
inlichtingen, als
als zezedoor
deze inlichtingen,
kogel eerbiedig
worden,
terstond door
door zijn
zijn vader
vaderzullen
zullengegeven
gegevenworden,
worden,
worden, hem
hem terstond
daar
deze toch
toch geene
geene redenen
redenen heeft
heeft om
om voor
voor hem
hem van
Villl de
de bebedaar deze
iijn gedrag
gedrageen
eengeheim
geheimtetemaken.
maken. Wij
-Wijmoeten
moeten
weegredenen
weegredenen tot zijn
ons
dus eerst
eerst naar
naarhet
hetdorp
dorpbegeven,
begeven, en
en als
alsdie
dieinlichtingen
inlichtingen
ons dus
wij later
laterzien,
zien,wat
wat
dan
gegeven of geweigerd
geweigerd zijn,
zijn, dan zullen
zullen wij
dan gegeven
er moet
moet gedaan
gedaan worden.
worden. In
Inallen
allengevalle
gevalleverzoek
verzoekikiku,u,waarde
waarde
metgezellen!
alle omstandigheden
omstandigheden op
opmijne
mijnekrachtdadige
krachtdadige
metgezellen ! in
in alle
hulp
te rekenen.
rekenen.
hulp te
zegt het
hetopperhoofd
opperhoofddaarvan
daarvan?
vroegVrijkogel.
Vrij kogel.
- Wat zegt
? vroeg
- Numank-Charaké
Springenden Panter,
Panter, herherNumank-Charaké bedankt
bedankt den Springenden
is oprecht
oprecht en
en
nam
jongeling in geestvervoering.
geestvervoering. Zijn
nam de
de jongeling
Zijn hart is
zijne
ziel edelmoedig
edelmoedig;; zijn
zijn raad
raadisisgoed
goed;
hetopperhoofd
opperhoofdmeent,
meent,
zijne ziel
; het
dat deze
deze opgevolgd
opgevolgd moet
moet worden.
worden. Met
Met twee
tweevrienden,
vrienden,als
alsVrijVrijkogel
den Springenden
Springenden Panter,
is de
de krijgsman
krijgsman der
der RoodRoodkogel en
en den
Panter, is
huiden
zek6l' van
van den
dengoeden
goedenuitslag.
uitslag.Met
Metden
denopgang
opgangder
derzon
zon
huiden zeker
,
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zullen
drie jagers
jagers het
het pad
pad inslaan,
inslaan, dat
dat naar
naar de
degroote
groote
zullen de
de drie
meren
voert.
meren voert.
Het gesprek
gesprek werd
werdnog
nogeenigen
eenigentijd
tÜdvoortgezet
voortgezetover
overdit
ditonderonderwerp,
zoo onuitputtelijk
onuitputtelük voor
voor een
eenbroeder
broederen
eneen
eenminnaar,
minnaar,daar
daar
werp, zoo
zü
spraken over
overiemand,
iemand,die
diedoor
uoorhen
henbeiden
beidenbemind
bemind werd
werd.
zij spraken
Daarop
wierpen de
de drie
driemannen
mannen nog
nog een
eengrooten
grooten hoop
hoop hout
hout
Daarop wierpen
op
het vuur,
vuur, wikkelden
wikkelden zich
zich ininhunne
hunnedekens
dekensenenstrekten
strektenzich
zich
op het
op
den grond
grond uit.
uit.
op den
zooneder,
neder,dat
dat hun
hun gezicht
gezicht
De beide
beide woudloopers
woudloopers legden
legden zich
zichzoo
naar hun
hun vaderland
vaderlandgewend
gewendwas,
was,zooals
zooalsdit
dituitdrukkelijk
uitdrukkelijkwordt
wordt
voorgeschreven
Indiaansche wet,
wet, die
die in
in dit
ditopzicht
opzicht
voorgeschrevendoor
door de
de Indiaansche
beveelt,dat
datdedekrijgslieden,
krÜf,rslieden,hoe
hoe
uiterst
gestreng is,
is,daar
daarzijzübeveelt,
uiterst gestreng
ongemakkelijk
liggingook
ookwezen
wezenmoge,
moge,welke
welke vermoeievermoeieongemakkelijk hunne ligging
zü ook
ook hebben
hebbendoorgestaan,
doorgestaan, gedurende
gedurende hunnen
hunnen slaap
slaap
nissen
nissen zij
geene
houding mogen
mogen aannemen.
aannemen.
geene andere houding
Wat
Olivier betreft,
betreft, deze
dezestrekte
strektezich
zicheenvoudig
eenvoudig met
met de
de
Wat Olivier
voeten
uit.
voeten naar
naar het
het vuur uit.
de eenige
eenige vogel
vogel in
in de
de woestijn,
woestün, die
die den
den opopZood
ra de
uil, de
Zoodra
de uil,
gang
der zon
zonverkondigt,
verkondigt, zich
zichdeed
deedhooren,
hooren, riep
riep het
hetopperoppergang der
hoofd
züne metgezellen
metgezellen wakker,
wakker, en
entien
tienminuten
minutenlater
laterverlieten
verlieten
hoofd zijne
zÜ
met hun
hundrieën
drieëndedeplaats,
plaats,waar
waarzijzühun
hunnachtverblijf
nachtverblüfgegezij met
houden
hadden.
houden hadden.

HOOFDSTUK VII.

Hoe
Samuel Dickson
Dickson een eland schoot en wat
daaruit
wat daaruit
Hoe Samuel
voortkwam.
De
loop van
van·ons
ons verhaal
verhaalnoodzaakt
noodzaaktons
onsthans,
thans,de
dedrie
driejagers
jagers
De loop
voorloopig
verlaten, ten
ten einde
eindededeplaats
plaatsonzer
onzer·handeling
handeling
voorloopig te
te verlaten,
omstreeks
mülen noordelijker
noordelüker over
over te
te brengen,
brengen, en
en wel
omstreeks honderd
honderd mijlen
naar het Rotsgebergte, waarin zekere gewichtige voorvallennarhetRosgb,winzekrchtgvoalen
zullen
plaats hebben.
hebbeu.
zullen plaats
eerstemaal
maalininhet
hetRotsgebergte
Rotsgebergte
De
reiziger, die
die voor
voordedeeerste
De reiziger,
komt,
kan zijne
züneverwondering
verwondering en
enzijne
zijnebewondering
bewondering niet
niet bebekomt, kan
dezebergketen,
bergketen,waaraan
waaraan
dwingen,
wanneer hij
hij een
eenblik
blikslaat
slaatopopdeze
dwingen, wanneer
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de eerste
eersteSpaansche
Spaansche landontdekkers
landontdekkersden
denveelbeteekenenden
veelbeteekenendennaam
naam
der Windrivier
Windrivier gegeven
op deze
deze ontontvan Sierm
Sierra der
gegeven hebben,
hebben, en
en op
zaglijke
water, welker
welker bronnen,
bronnen, meren
meren en
en
zaglijke verzamelplaats
verzamelplaats van
van water,
sneeu
wlagen het
geven aan
aan enkele
enkele van
van die
diebreede
breede
sneeuwlagen
bet aanzijn
aanzijn geven
rivieren,
die, na
nahonderden
honderdenmij
mijlen
eeneschilderachtige
schilderachtige en
en
rivieren, die,
len eene
afwisselende
doorloopen to
te hebben,
hebben,hunne
hunnewateren,
wateren,somsomafwisselende streek doorloopen
mige
den Atlantischen
Atlantischen Oceaan,
Oceaan, andere
andere in
in de
deStille
StilleZee
Zee uituitmige in den
storten.
de Windrivier
·Windrivierzijn
zünzonder
zondereenigen
eenigentwijfel
twijfelde
de
De
bergen van
van de
De bergen
Zij vormen
vormen
merkwaardigste
geheele rotsachtige
rotsachtige keten.
keten. Zij
merkwaardigste van
van de geheele
zoo te
te spreken
sprekeneene
eeneberglaag
berglaagter
terlengte
lengtevan
vanomstreeks
omstreeks
om
om zoo
negentig
bij eene
eene gemiddelde
gemiddelde breedte
breedte van
van twintig
twintig ààdertig
dertig
negentig bij
mijlen
hebben steile
steiletoppen,
toppen,die
diemet
meteeuwige
eeuwigesneeuw
sneeuw bedekt
bedekt
mijlen en hebben
zijn,
smalle valleien,
valleien, vol
vol bronnen,
bronnen, beken
beken en
en kleine
kleine meren,
meren,
zijn, en smalle
welke
zich in
in de
de bergen
bergen gevormd
gevormd hebben.
hebben.
welke zich
Uit deze
dt1ze groote
grootevergaderplaats
vergaderplaatsvan
vanwater
waterontspringen
ontspringenkristalkristalharenkronkelenden
kronkelenden loop
loop gedurig
gedurig in
in
heldere
rivieren, die,
die, ininharen
heldere rivieren,
breedte
toenemende, de
deaanzienlijke
aanzienlijkestroomen
stroomen worden,
worden, welke
welke
breedte toenemende,
zich
aan den
den eenen
eenen kant
kant in
inden
denMissouri
Missouri en
enaan
aanden
denanderen
anderen
zich aan
in de
de Columbia
Columbia of
of den
den Oregon
Oregon storten,
storten, en
en het
hetaanzijn
aanzijn geven
geven
aan
den Sids-ki-di-agie of
de Groene
Groene Rivier,
Rivier, dien
diengrooten
grooten
aan den
of de
Colorado
Westen, die
die zich
zich in
inde
degolf
golfvan
vanCalifornië
Californië
Colorado van
van het Westen,
ontlast.
bijden
dendriehoek,
driehoek, die
die door
door eene
eene vrij
vrij
Wij
willen ons
onsthans
thansbij
Wij willen
ter plaatse
plaatse
breede
rivier, welke
welke van
van de
de Windbergen
Wind bergen afkomt,
afkomt, ter
breede rivier,
waar
zich ininden
denMissouri
Missouristort,
stort,gevormd
gevormdwordt,
wordt,verplaatsen
verplaatsen
waar zij zich
te midden
midden eener
eeneroverheerlijke
overheerlijke vallei,
vallei, die
diehoogstens
hoogstenstwintig
twintig
mijlen
breed is
is en
endoor
doorde
derivier,
rivier,waarvan
waarvan wij
wij melding
melding gegemijlen breed
Missouriin
twee bijna
büna gelijke
gelijke deelen
deelen
maakt
hebben, en
en den
den Missouri
maakt hebben,
in twee
verdeeld
is aan
aan alle
alle kanten
kanten omgeven
omgeven door
door
verdeeld wordt.
wordt. Deze
Deze vallei
vallei is
optwee
tweederden
derdenvan
van
hunnehoogte
hoogtemet
metbosschen
bosschen
bergen,
die tot
totop
bergen, die
hunne
begroeId
zijn en
~n hunne
hunne besneeuwde
besneeuwde kruinen
kruineninindedewolken
wolkenververbegroeid zijn
bergen.
Deze
bekoorlijke vallei,
vallei, die
dieeen
eenbetooverend
betooverendvoorkomen
voorkomen had,
had,
Deze bekoorlijke
werd
en daar
daarverlevendigd
verlevendigd door
door dichte
dichte boschjes
boschjes en
en vette
vette
werd hier en
weiden.
Deze werden
werden besproeid
besproeiddoor
doortalrijke
talrijkewaterstroomen,
waterstroomen,
weiden. Deze
die
in zilveren
zilveren watervalletjes
watervalletjesvan
vandedebergen
bergenafkwamen
afkwamenen
enzich
zich
die in
na allerlei
allerlei grillige
grillige kronkelingen
kronkelingen in
in den
denMissouri
Missouri stortten.
stortten.
Dit onbekende
onbekende Eden,
Eden, dat
dattetemidden
middender
derbergen
bergenals
alsbegraven
begraven
was,
was sedert
sederteenigen
eenigentijd
tijddoor
dooreen
eenstoutmoedig
stoutmoedigonderzoeker
onderzoeker
was, was
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ontdekt,
en reeds
reeds had
had de
de hand
hnnd van
vandon
donmensch
menscheen
eenzichtbaar
r.ichtbaar
ontdekt, en
ingedrukt op
op het
hetlandschap,
landschap,waaraan
waaraanzij
zUzijne
zUnewoeste
woeste
spoor
spoor ingedrukt
te ontnemen,
ontnemen, ten
ten einde
einde het
het geschikt
goschikt
grootheid
had beginnen
beginnen te
grootheid had
make~ voor
voorzijne
zUnebehoeften,
behoeften,ininéón
éónwoord,
woord,eene
eenekolonie
kolonievan
van
te maken
aan het
hetwork.
work.
squatters
squatters was
was daar
daar druk aan
Laat ons
ons vooraf
voorafzeggen,
zeggen,wat
watdie
diesquatters
squatterszijn,
zUn,dat
datmenschenmenschenmet zulke
zulkewonderlij
wonderlijko
zeden, met
met zulk
zulkeen
eenzonderling
zonderling
ras
ras met
ko zeden,
karakter,
met zulke
zulke vreemde
vreemde gebruiken,
gebruiken, hetwelk
hetwelk men
men vruchvruchkarakter, met
teloos
anders dan
dan in
in Noord-Amerika
Noord-Amerika zou
zou zoeken,
zoeken, waar
waar
teloos ergens
ergens anders
het
ontstaan isis en
enwaar
waarhet
hetzich
zichopopgroote
grooteschaal
schaalheeft
hooftververhet ontstaan
menigvuldigd.
De
squatters zijn
zUn menschen
menschen mot
met een
een onrustigen
onrustigen geest,
geest, verver-·
De squatters
naariets
iets
vreemds,
wat
het
ookwezen
wezenmoge,
moge,
vuld
van de
de zucht
zuchtnaar
vuld van
vreemds,
wat
het
ook
wars
van allen
allen dwang,
dwang, en
enbijgevolg
bUgevolggeslagen
geslagenvijanden
vUandenvan
van het
het
wars van
rustige
en geregelde
geregelde leven
leven van
van de
degroote
grootemiddelpunten
middelpunten eener
eener
rustige en
met een
een leeuwenmoed,
leeuwenmoed, met
meteene
eene wilskracht
wilskracht
bevolking,
bedeeld met
bevolking, bedeeld
of liever
liever met
meteene
eenestijfhoofdigheid,
stUfhoofdigheid,die
diedoor
door niets
niets te
te verwrikken
verwrikken
wierborst
borstonophoudelijk
onophoudelUk de
de hevigste
hevigste
is.
Deze menschen,
menschen, ininwier
is. Deze
pioniers der
der woestijn
woestUn en
endedewegweghartstochten
woeden, zUn
hartstochten woeden,
zijn de pioniers
en ten
ten volle
volle
bereiders
beschaving in
bereiders der
der beschaving
in de
de Nieuwe
Nieuwe Wereld;
Wereld; en
dien naam,
naam,want
wantininhun
hun
onophoudelUkvoortvoortverdienen
verdienen 'zU
zij dien
onophoudelijk
trekken
zijn zij
zij de
devoorgangers
voorgangers eener
eener rustiger
rustigeren
enbeschaafder
beschaafder
trekken zijn
bevolking
en banen
banen ten
ten koste
koste van
vanallerlei
allerlei gevaren
gevaren den
don weg,
weg,
bevolking en
hen zal
zalafleggen.
afleggen.
dien
deze na hen
dien deze
te stellen,
stellen, noodra
zoodra ddee vloed
Gewoon
zich boven
boven de
wet te
Gewoon om
om zich
de wet
der
beschaving, die
die gedurig
gedurig hooger
hooger rijst,
rUst, hen
henbereikt,
bereikt,verlaten
verlaten
der beschaving,
zU
wat zij
zU bezitten,
bezitten,huizen
huizenen
enlanderijen,
landerUen,nemen
nemenhunne
hunnebijl
bUl
zij al wat
in
handen en
6nbegeven
begeven zich
zichwelgemoed
welgemoed inindedewoestijn
woestijn;; en
en
in handen
wanneer
zU een
een plekje
plekje gronds
gronds gevonden
gevonden hebben,
hebben, dat hun
hun bebewanneer zij
zij zich,
zich, zonder
zonder eenig
eenig eigendomsrecht
eigendomsrecht te bebevalt,
dan maken
maken zij
valt, dan
zitten, zonder
zonder aan
aaniemand
iemandvergunning
vergunningtetevragen,
vragen,van
vanhet
het.terrein
,terrein
meester, "squat
verklaren zich
zich daarvan
daarvan heeren
heeren
„squat themselves,"
themselves," en
en verklaren
en
meesters. Er is
is niemand,
niemand, die
die hun
hun hunne
hunne rechten
rechten zou
zou kunkunen meesters.
nen
betwisten, en
was dit ook
ook het
het geval,
geval, dan
dan zou
zou dit
dit toch
toch
nen betwisten,
en al
al was
niet
raadzaam zijn,
zijn, want
want zij
zü zouden
zouden onmiddellijk
onmiddellijk naar
naar hunne
hunne
niet raadzaam
buks
grijpen en
en deze
dezemet
metdede
beslissingder
derzaak,
zaak,waarover
waarover
buks grijpen
beslissing
twist ontstaan
ontstaan was,
was, belasten.
belasten.
en
Zoodanig
zijn de
de squatters,
squatters, een
eenmengelmoes
mengelmoes van
van goede
goede en
Zoodanig zijn
van
kwade eigenschappen,
eigenschappen, van
vandeugden
deugden en
envan
vanondeugden.
ondeugden.
van kwade
Eigenlijk zijn
zijn het
hetnoch
nochwilden,
wilden,noch
nochbeschaafden,
beschaafden,maar
maar houden
houden
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zij
zich steeds
steeds op
opdedegrenslijn,
grenslijn,die
diedeze
dezevan
vangene
geneafscheidt.
afscheidt.
zij zich
Zij
de wetten
wetten naar
naarhunne
hunnebehoeften
behoeftenin,in,maken
makenen
enververZij richten de
ze overeenkomstig
overeenkomstig hunne
hunne grillen,
grillen, en
enonderwerpen
onderwerpen er
er
maken
maken ze
zich
eigenlijk alleen
alleen dan
dan aan,
aan, wanneer
wanneer zij
zijerervoordeel
voordeelininzien.
zien.
zich eigenlijk
lIet
al doen
doen deze
deze zonderlinge
zonderlingo menschen
menschen heel
heel veel
veelgoed
goed
Met dat al
aan
de streken,
streken, waarin
waarin zij
zij hun
hun verblijf
verblijfhouden.
houden. Men
Menmoedigt
moedigt
aan de
hen
dan ook
ook veeleer
veeleer aan
aan dan
dan dat
datmen
menhen
henbemoeilijkt,
bemoeilijkt,als
alszij
zij
hen dan
zich
ten minste
minste niet,
niet,zooals
zooals dikwijls
dikwijls gebeurt,
gebeurt, alaltetegroote
groote
zich ten
buitensporigheden
zijn:: den
den bezitter
bezitter van
van
buitensporigheden veroorloven,
veroorloven, als
als daar zijn
zijzich
zichonrechtmatig
onrechtmatigmeester
meestergemaakt
gemaakt
den
grond, waarvan
waarvan zij
den grond,
hebben,
met geweerschoten
geweerschoten tetebegroeten,
begroeten, zijne
zijne bewijzen
bewijzen van
van
hebben, met
eigendom
voor zijne
zijne oogen
oogen toteverscheuren
verscheuren en
enhem
hemhalfdood
halfdood
eigendom voor
weg
zenden om
om hulp
hulp en
enbescherming
beschermingaan
aandedewet
wettetevragen,
vragen,
weg te zenden
zij er
er althans
althans niet
niet de
devoorkeur
voorkeur aan
aan geven,
geven, hem
.hem aan
aan
wanneer
wanneer zij
e'en
boom op
hangen, ten
ten einde
einde hem
hem aan
aan de
deroofvogels
roofvogels tot
tot
een boom
op te hangen,
spijze
doen verstrekken.
verstrekken.
spijze te
te doen
Mettertijd
worden de
de meesten
meesten hunner
hunner nuttige
nuttige leden
leden eener
eener
Mettertijd worden
maatschappij,
zich langzamerhand
langzamerhand rondom
rondom hen
hengegroepeerd
gegroepeerd
maatschappij, die zich
onverbeterlijken,
blijvensteeds
steeds
heeft;
anderen, namelijk
namelijkdedeonverbeterlij
heeft ; de anderen,
ken, blijven
verder
in dedewoestijn
woestijnvoorttrekken
voorttrekken om
om eerst
eerstvoorgoed
voorgoed stil
stil tete
verder in
staan,
wanneer de
de dood
dood hen
hen overvalt
overvalt en
enhen
heninineen
eenvaak
vaakbloebloestaan, wanneer
graf doet
doet neerdalen.
neerdalen.
dig
dig graf
Samuel
echie squatter.
squatter. Zijn
Zijn geheele
geheele leven
leven
Samuel Dickson
Dickson was
was een
een echte
was
anders geweest
geweest dan
dan een
een lange
langepelgrimstocht
pelgrimstocht door
dooral
al
was niets anders
de
staten der
der Unie.
Unie. Eindelijk
Eindelijk werd
werd hij het moede, onophoudelijk
de staten
beschaafde landen, waar hij zich niet op zijn gemak gevoelde, beschafdln,wrijzchetopngmakvlde,
te
doorkruisen, en
en nam
nam hij,
hij, door
door zijn
zijn rusteloos
rusteloos karaker
karaker aanaante doorkruisen,
op zekeren
zekeren dag,
dag, zooals
zooals wij
wij boven
boven verhaald
verhaald hebben,
hebben,
gedreven,
gedreven, op
een
gewichtig besluit,
besluit, verliet
verliet al
al wat
wat hij
hij bezat
bezat en
en begaf
begaf zich
zich
een gewichtig
met
zijne familie
familie en
enzijne
zijnebedienden
bedienden welgemoed
welgemoed op
op weg,
weg, om
om
met zijne
op tetezoeken,
zoeken, waarop
waarop niemand
niemand vóór
vóór hem
hem een
een
eene
landstreek op
eene landstreek
voet
had gezet.
gezet.
voet had
Hij
was het,
het, die
die de
de vallei,
vallei, welke
welke wij
wij in het
het begin
begin van
van dit
dit
Hij was
hoofdstuk
beschreven hebben,
hebben, ontdekt
ontdekt had.
had.
hoofdstuk beschreven
Wij
zullen niet
nietalaldedewederwaardigheden
wederwaardighedenvermelden,
vermelden,die
diehij
hij
Wij zullen
ondervonden
op eene
eene reis
reisdoor
dooronbebouwde
onbebouwdestreken
strekenzonder
zonder
ondervonden had
had op
aard;; dit
dit verhaal
verhaal
gidsen
en zonder
zonder inlichtingen
inlichtingen van
van eenigen
eenigen aard
gidsen en
zou
boekdeel vullen.
vullen. De
De moeilijkheden,
moeilijkheden, die
die de
de pioniers
pioniers te
te
zou een boekdeel
overwinnen hadden,
hadden, de
degevaren,
gevaren,waaraan
waaraanzij
zijblootgesteld
blootgesteldwaren,
waren,
zijzich
zichmoesten
moestengetroosten,
getroosten,zouden
zoudenslechts
slechts
de
ontberingen, die
die zij
de ontberingen,
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wOlmgen
zich door
weinigen doorgestaan
doorgestaanhebben;
hebben ; maar
maar zij
zij lieten zich
do or niets
te midden
midden van
van alle
alle
ontmoedigen
terughouden, en bleven
bleven te
ontmoedigen of
of terughouden,
hini1erpalen
voorttrekken.
hing"erpalen onafgebroken
onafgebroken voorttrekken.
Eens
hadden zij
zij hunne
hunne legerplaats
legerplaats opgeslagen
opgeslagen niet
vcr van
van
Eens hadden
niet ver
zoo nauw
nauwenenzoo
zooboschrij
boschrijk
was,dat
datzij
z!j er
er
eene
bergengte, die
die zoo
eene bergengte,
k was,
zich
aan hadden
hadden willen
willen wagen,
wagen, deze
deze inindededuisternis
duisternisdoor
door
zich niet aan
te
trekken;; en
en daar
daarzijzijtoch
tochdoor
doorniets
niets
gehaastwerden
werdenen
endaar
daar
te trekken
gehaast
eennachtverblijf
nachtverblijf
hunne
reis geen
geen bepaald
bepaald doel
doel had,
had,hadden
haddenzijzijeen
hunne reis
voor
zich ingericht
ingericht aan
aanden
denoever
oevereener
eenerkleine
kleinerivier
riviertetemidden
midden
voor zich
eener
heerlijke prairie, die
die hun
huneene
eeneuitmuntende
uitmuntendeweide
weidevoor
voor
eener heerlijke
hun vee
vee aanbood.
aanbood.
Den volgenden
volgenden dag
dageven
evenvóór
vóórhet
hetopgaan
opgaander
derzon
zonwas
wasSamuel
Samuel
Dickson,
zUne metgezellen
metgezellen nog
nog sliepen,
ftliepen, opgestaan,
opgestaan, had
had
Dickson, terwijl
terwijl zijne
derichting
richting der
oer
zijne
buks in
in de
dehand
hand genomen
genomen en
en was
was inin de
zijne buks
engte
voortgetrokken met
met het
het dubbele
dubbeledoel,
doel,deze
dezeteteverkennen
verkennen
engte voortgetrokken
zoo mogelijk,
mogelijk, een
een paar
paar stuks
stuks wild
wild op
op tetesporen
sporen en
en dood
dood
en,
en, zoo
te schieten
schieten om
om voor
voor ontbijt
ontbijt tetedienen.
dienen. De
Delevensmiddelen
levensmiddelen der
oer
op dit
ditoogenblik
oogenblik uiterst
uiterstspaarzaam
spaarzaam;
denvorivorikaravaan
waren op
karavaan waren
; den
gen
bijna zonder
zonder iets
iets voor
voor
gen_avond
avondhadden
haddende
de avonturiers
avonturiers zich,
zich, bijna
hun avondmaal
avondmaal genuttigd
hebben, ter
ter ruste
rustebegeven.
begeven.
genuttigd te hebben,
Harry Dickson,
Dickson, die
die op
opdedegrenzen
grenzender
derlegerplaats
legerplaatsop
opschildschildstond om
omover
overde
degemeenschappelijke
gemeenschappelijke veiligheid
veiligheid te
te waken,
waken,
wacht stond
was de
de oenige,
eenige, die
diezijn
zijnoom
oomhad
hadzien
zienweggaan
weggaan;
maar daar
daar
was
; maar
het niet
nietnoodig
noodiggeoordeeld
geoordeeld had,
had, liet
het woord
woord tot
tot hem
hem te
te
deze het
deze
richten, had
had hij
hij zich
zichwel
welgewacht,
gewacht,daaromtrent
daaromtrenteene
eenevraag
vraagaan
aan
richten,
hem te
te doen.
doen.
.
hem
~amuel Dickson
Dickson had zich
zich dus
dus verwijderd
verwijderd met
metde
debuks
buksonder
onder
Samuel
hetfluiten
fluiten
den arm,
arm, met
Illetdedehanden
handenininzijne
zijnezakken,
zakken,onder
onder het
den
van den
den Yankee-Doodle,
YankcR-Doodle, en
en was
was al
al spoedig
spoedig teteMidden
midden van
van het
het
van
hooge gras
verdwenen, zonder
het aan
aan zijn
zUnneef
neefmogelijk
Illogelijk
hooge
gras verdwenen,
zonder dat
dat het
was, de
de richting,
richting,die
diehij
hij ingeslagen
ingeslagenhad,
had, teteonderkennen.
onderkennen.
geweest was,
Bij de
de helderheid
helderheid van
vanhet
hetzonlicht
zonlichtgezien,
gezien,was
wasdedebergengte
bergengte
Bij
zoozeer door
door boomen
boomen en
enstruiken
struiken versperd,
versperd, als
als dit
dit den
den
niet zoozeer
bij het
hetonzekere
onzekerelicht
lichtder
deravondschemering
avondschemeringwel
wel
vorigen avond
avond bij
vorigen
geschenen had;
alleen de
de ingang
ingang was
was bedekt
bedektdoor
dooreen
eenboschje
boschje
geschenen
had ; alleen
van jonge
jonge boomen,
boomen, die
diemet
meteenige
eenigebijlslagen
bij18lagengemakkelijk
gemakkelijk tete
van
zouden zijn.
zijn.
vellen zouden
De Amerikaan
Amerikaan liep
liepvoorwaarts,'
voorwaarts, terwijl hij
hij zich
zich met
met zijn
zijn
De
bowieknife een weg baande, vast besloten om tot aan hetbowieknf gad,vstbelonmah
einde der bergengte
bergengte door
door te
te dringen,
dringen, ten
ten einde
einde den
den staat
staatvan
van
einde
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zaken
goed op
op te
te nemen
nemen en
en alzoo
alzoo bij
bij machte
machte te
te zijn
zijn om
om aan
aan
zaken goed
zijn
broeder bepaalde
bepaalde inlichtingen
inlichtingen daaromtrent
daaromtrent te
te geven.
geven.
zijn broeder
Eensklaps
beweging in
in dedestruiken
struiken:
een eland
eland
Eensklaps kwam
kwam er beweging
: een
op en
en spoedde
spoedde zich
zich in
in allerijl
allerijl weg.
weg.
stond
het gras
gras op
stond uit
uit het
- Drommels!
Amerikaan uit,
dat isiseen
eenbeest,
beest,
Drommels !riep
riep de
de Amerikaan
uit, dat
welks
pooten alles
alles behalve
behalve stram
stram zijn.
zijn. Wat
Wat maakt
maakt het
het zich
zich
welks pooten
uit de
devoeten
voeten!
moethethet
hebben,
drommelmoge
moge
gauw
gauw uit
! IkIkmoet
hebben,
of of
dededrommel
mij
halen!! Het
is goed
goed voor
voor ons
ons ontbijt.
ontbijt.
mij halen
Het is
het ververTerwijl hij
hij deze
deze alleenspraak
alleenspraak hield,
hield, begon
begon hij
hij met het
volgen
den eland,
eland, dien
dien hij
hij nu
nuen
endan
dandoor
doordedeboomen
boomenen
en
volgen van
van den
op een
eenteteverren
verrenafstand
afstanddan
dandat
dat
de
struiken zag,
zag, maar
maar aldoor
aldoor op
de struiken
hij
op hem
hemzou
zouhebben
hebben kunnen
kunnen schieten
schieten in de
de hoop,
hoop, hem
hem te
te
hij op
zullen
treffen. Sedert
Sedert meer
meer dan
dan twintig
twintig minuten
minuten liep
liep hij
hij zoo
zoo
zullen treffen.
voort
met den
den loop
loop zijner
zijner buks
buks naar
naar voren,
voren, terwijl
terwijl hij
hij rechts
rechts
voort met
hijden
deneland
eland
eensklapsopopzijne
zijnebevende
bevende
noch
keek, toen
toenhij
noch links keek,
eensklaps
pooten
zag blijven
blUven staan,
staan, terwijl
terwijl hij
bij allerlei
allerleiteekenen
teekenen van
van
pooten zag
onrustigheid
gaf, alsof
alsof hij
hij een
een anderen
anderen vijand
vijand in
in de
de richting,
richting,
onrustigheid gaf,
die
hij volgde,
volgde, ontdekt
ontdekt had.
had.
die hij
Daar de
de Amerikaan
Amerikaan de
degelegenheid,
gelegenheid,die
diehem
hemdoor
doorhet
hettoeval
toeval
was
aangeboden, niet ongebruikt
ongebruikt wilde
wildelaten
laten voorbijgaan, legde
was aangeboden,
hij
zijne buks
buks dadelijk
dadelijk aan,
aan,mikte
mikteeen
eenpaar
paar
secondenen
énschoot
schoot
hij zijne
seconden
deze
af.
deze toen af.
enhervatte
hervatte zijn
zijn
De
eland schreeuwde
schreeuwde het uit
uit van
van de
de pijn
pijn en
De eland
woesten
loop.
woesten loop.
Samuel
Dickson snelde
het beest
beest achterna,
achterna, doch
doch dit
dit ververSamuel Dickson
snelde het
dusom
omte te
'doen, het
het
traagde
in zijn
zijn loop,
loop, en
en het
hetwas
wasererdus
traagde niet
niet in
• doen,
niet
uit het
het oog
oog teteverliezen.
verliezen. Ongelukkig
Ongelukkig voor
voor hem
hem dacht
dacht de
de
niet uit
jager, die
die zich
zichdoor
doorzijn
zijnijver
ijver
meesleepenen
endedeoogen
oogen
jager,
lietliet
meesleepen
niet aan,
aan, te
te zien,
zien,
onafgewend
onafgewendop
op zijn
zijn wild
wild gevestigd
gevestigd hield,
hield, er
er niet
hethem
hemvoorkwam,
voorkwam,
waar
hij liep.
liep. Op
Ophet
hetoogenblik,
oogenblik, waarop
waarop het
waar hij
dat
de eland
elandzachter
zachterbegon
begonteteloopera,
loopen, en
en hij zijne
zijne snelheid
dat de
vermeerderde
onder schot
schot te krijgen,
krijgen, gleed
gleed zijn
zijn voet
voet
vermeerderde om
om hem
hem onder
uit:: hij
hij maakte
maakteeene
eeneverschrikkelijke
verschrikkelijke buiteling
buiteling en
en
eensklaps
eensklaps uit
viel
eene hoogte
hoogte van
van omstreeks
omstreeks vijftien
vijftien voet
voet op
op een
een hoop
hoop
viel van eene
harde
keisteenen neer.
De val
val was
was zoo
zoo hevig,
hevig, dat
dat de
de AmeriAmeriharde keisteenen
neer. De
katl,n
kennis raakte.
raakte.
kao.n geheel
geheel buiten
buiten kennis
Een
zeker gevoel
gevoel van
van koude
koude maakte,
maakte, dat
dat hij
hij de
deoogen
oogen
Een zeker
opendeed.
Hij
sloeg een verwilderden
verwilderden blik in
in de
de rondte.
rondte.
Hij sloeg
Een jonkman
jonkman van
van zeven
zeven àa acht
en twintig
twintig jaren,
jaren,die
diegeheel
geheel
acht en
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als
een woudlooper
woudlooper gekleed
gekleed en
en wiens
wiens knap
knapen
enmanlijk
manlükgezicht
gezicht
als een
over
hem heengebogen
heengebogen was, bevochtigde
bevocbtigde zijne
züne slapen
slapen en
en zijne
züne
over hem
borst met
met eene
eene uitdrukking
uitdrukking van
van levendige
levendige belangstelling
belangstelling met
met
een
natten doek.
doek.
een natten
Gevoelt gÜ
gij uu wat
wat beter,
beter, Master
Master Samuel?
Samuel? vroeg
vroeg hij
hij hem
hem
- Gevoelt
hÜ zag,
zag,
op
een vriendelij
vriendelijken
endeelnemenden
deelnemenden toon,
toon,zoodra
zoodra hij
op een
ken en
hÜ de
de oogen
oogen weer
weeropendeed.
opendeed.
dat
dat hij
dat beteekenen
beteekenen ?? Iiep
I;iep de
de Amerikaan,
Amerikaan, wiens
wiens
- -Wat
Wat moet
moet dat
nietgoed
goedbij
bijmijn
mijn
verwondering
gestegen was.
was. Ben
Ben ikikniet
verwondering ten
ten top
top gestegen
verstand?
verstand ?
- Wel
zeker, Master
Master Samuel
Samuel!! gij
gij zijt
züt heel
heel goed
goed bij
bij uw
uw
Wel zeker,
mij dit
ditvooronderstellen.
vooronderstellen.
verstand,
doet alles
alles mij
verstand, althans
althans doet
dantoch
tochmet
metmij
mügebeurd
gebeurd?
hernam de
de
- Maar wat
watisisererdan
? hernam
ander,
terwijl hij
hÜ een
een poging
pogingdeed
deedom
omovereind
overeind tetekomen,
komen,
ander, terwijl
verschrikkelük gezicht
PÜn trok.
trok.
waarbü
waarbij hÜ
hij een
een verschrikkelijk
gezicht van
van de pijn
heel eenvoudigs,
eenvoudigs, hernam
hernam de
dejonkman
jonkmanglimlachende,
glimlachende,
- lets heel
opeen
eeneland
elandgeschoten,
geschoten,enen
haast,die
diegij
gÜmaaktet
maaktet
gij
hebt op
gij hebt
inin
dedehaast,
om
hem te
te vervolgen,
vervolgen, hebt
op gelet,
gelet, dat
dat gij
gij uu op
op
om hem
hebt gij
gij er
er niet op
zoozijt
zijtgijgijnaar
naarbeneden
beneden
den
top eener
eener steilte
steiltebevondt,
bevondt, enenzoo
den top
anders niets.
niets.
getuimeld;
getuimeld ; 't is
is anders
anders niets,
niets, 't't is
is anders
anders niets,
niets, herhaalde
herhaalde de
de ander
ander
-— 't IIss anders
je spreekt
spreekt erermaar
maarzoo
zoolicht
lichtover,
over,Georges
Georges!!
al
brommende, je
al brommende,
Men
wel zien,
zien, dat
dat jij
jij dien
dien verwenschten
verwenschten sprong
sprong niet
niet gegeMen kan
kan wel
is niets
niets gebroken,
gebroken, denk
denk ik.
ik.
daan
daan hebt.
hebt. Er
Er is
- Neen,
Goddank niet
niet!! Gedurende
Gedurende uwe
uwebewusteloosheid
bewusteloosheid
Neen, Goddank
iku•u·eens
eensonderzocht
onderzocht:: gij
gij zij
zijtt er
er met
met eenige
eenigekneuzingen
kneuzingen
heb
heb ik
afgekomen.
hem nog
nog maar
maar had,
had, dan
dan
- Die
verwenschte eland!
Die verwenschte
eland ! Als
Als ik
ik hem
zÜn, maar
maar hij
hij isismij
mijontsnapt
ontsnapt!!
zou
het nog
nog minder
minder zijn,
zou het
zeker niet
niet:: gij
gÜ zijt
züt een
eentetebehendig
behendig jager
jager om
om het
het
- Wel zeker
wild,
waarop gij
gij schiet,
schiet, te
te missen.
missen. Het
Hetarme
armebeest
beestisisdood,
dood,
wild, waarop
het ligt
ligtdaar,
daar,vlak
vlakbijbiju, u,
aan
uwe
rechterhand.Kijk
KÜkmaar
maareens
eens!
aan
uwe
rechterhand.
!
-— 't
inderdaad waar.
waar. Des
Des tetebeter
beter!
Maarmet
metdat
datalalheb
heb
't Is
Is inderdaad
! Maar
ik
een pijn,
pijn, alsof
alsof ik
ik een
een pak
pak stokslagen
stokslagen gekregen
gekregen had.
Help
ik een
had. Help
mij
opstaan, Georges
Georges!! als je
je wilt.
wilt.
mij eens opstaan,
- Met
alle genoegen
genoegen;; maar
maar misschien
misschien zou
zou het
het verkieslijk
verkieslük
Met alle
zijn, dat gÜ nog een beetje wachttet, totdat uwe krachten ge- zijn,datgoebwcht,odauekrngheel bijgekomen
bijgekomen waren.
waren.
- De
drommel moge
moge mij
mij halen,
halen, als
alsikiknog
nogBene
eeneseconde
seconde
De drommel
Ik ben
bengeen
geenhuilebalk,
huilebalk,zooals
zooalsmijn
mijn nicht.
nicht. Maar,
Maar, àa propos,
wacht.
wacht. Ik
:
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zeide
hij, ter
terwijl
hij eensklaps
eensklaps van
vantoon
toonveranderde
verauderde en
en den
den
zeide hij,
wijl hij
jonkman mot
met een
een wantrouwig
wantrouwig gezicht
gezicht aankeek
aankeek;; zeg
zeg mij
mg eens,
eens,
jonkman
vriend!
vriend ....
- Wat dan,
dan, Master
!laster Samuel
Samuel?P Komaan,
Komaan, houd
houd mij
mti maar
maal' bij
bg
mgn
vast. Ziezoo,
Ziezoo, sta
sta nu
nu op
op!! Leun
Leun maar
maar gerust
gerust op
opmij
mij ::
mijn arm vast.
ik ben
ben sterk
sterkgenoeg.
genoeg. Nog
Nogeen
eenbeetje
beetje!
Goedzoo
zoo!
Daarzijt
zijtgij
gg
! Goed
! Daar
al
overeind! ! Hier
Hier hebt
hebt gij
gg uwe
uwe buks.
buks. Daarmede
Daarmede kunt
kunt gij
gij uu
al overeind
staande houden.
houden.
Dank
zij de
de hulp
hulpvan
vanden
denjonkman,
jonkman,was
washet
hetden
denAmerikaan
Amerikaan
Dank zij
op de
de been
been tetekomen,
komen,zijzijhet
hetook
ookkerkereindelijk
weder op
eindelijk gelukt,
gelukt, weder
mende
en steunende,
steunende, terwijl
terwijl het
het geheel
geheel van
vanverschrikkelijke
verschrikkelgke
mende en
grimassen
vergezeld ging.
ging.
grimassen vergezeld
wou, dat
datmijn
mijnbroeder
broedernaar
naarden
dendrommel
drommel was
was met
met
- Ik wou,
zijne
altijd te
te reizen
reizen en
en tetetrekken,
trekken,zeide
zeidehij
hij
zijne dwaze
dwaze zucht
zucht om
om altijd
hij overeind
overeind gekomen
gekomen was
was;; maar
maardat
datisisop
op
brommende,
brommende, zoodra
zoodra hij
dit oogenblik
oogenblik de
zaak niet; wil
wil jejemij
mijantwoord
antwoord geven?
geven?
de zaak
- Met alle
alle genoegen,
genoegen,Master
Master Samuel
Samuel!! ondervraag
ondervraagmij
mij maar!
Wat wilt gij met den eland doen? Gij kunt hem in den toe-Watwilgjmedn o?Gijkuthemndogij uubevindt,
bevindt, toch
toch niet
niet meenemen.
meenemen. Wilt
Wilt gij,
gg,
stand,
waarin gij
stand, waarin
dat
ik hem
hem aan
aan een
een tak
takophang,
ophang, om
om hem
hem dan
dan later
latertetekomen
komen
dat ik
afhalen?
afhalen
- Wel drommels
drommels! !Eens
zeg ik je,
je, dat
dat ik
ikverlang,
verlang,
Eens voor
voor al
al zeg
je mij
mij een
eenantwoord
antwoord op
opmijne
mgnevraag
vraaggeeft,
geeft,Georges
Georges!! riep
riep
dat je
hij
uit, terwijl
terwijl hij
hg van
vanwoedde
woedde stampvoette.
stampvoette.
hij uit,
- Maar
op welke
welke vraag
vraag wilt
wilt gij
gg dan
dan toch,
toch, dat
dat ik
ik uu antantMaar op
op een
een vriendevriendewoord
Master Samuel
Samuel?? zei
jonkman op
woord geef,
geef, Master
zei de jonkman
lijken
toon; ; gg
er geen
geen enkele
enkele aan
aanmij
mijgedaan.
gedaan.
lijken toon
gij hebt er
De
Amerikaan keek
keek hem
hemeen
eenoogenblik
oogenblik met
met een
eenspottend
spottend
De Amerikaan
lachen en zeide
zeide tot
tot hem
hem op
op
gezicht
gezicht aan;
aan ; daarop
daarop begon
begon hg
hij te
te lachen
een
goedhartigen toon,
toon, terwijl
terwgl hij
hg hem
hem de
dehand
handtoestak
toestak::
een goedhartigen
Ikben
beneen
eenoude
oudegek
gek:
benzoo
zoodwaas
dwaas
- Vergeef het mij.
mg. Ik
: ikikben
om
twist met
met jeje tetezoeken,
zoek;en, terwgl
ik jeje integendeel
integendeel moest
moest
om twist
terwijl ik
mUbewezen
bewezenhebt,
hebt,want
want het
het
bedanken
voor den dienst,
dienst, dien
dien jejemij
bedanken voor
valt
te ontkennen,
ontkennen, dat je mij
mij het
het leven
leven gered
gered hebt.
hebt.
valt niet te
gU wat
wat!!
- Kom,
kom, Master
Master Samuel
Samuel!! nu overdrijft
overdrUft gij
Kom, kom,
- Vind
je dat,
dat,vriend
vriend?
Entoch
tochkomt
komt het
hetmij
mU zoo
zoo voor.
voor.
Vind je
? En
Wat zou
zou erertoch
tochvan
vanmij
mUgeworden
geworden zijn,
zUn, terwijl
terwUI ik
ikdaar
daarzoo
zoo
geheel
alleen en
en bewusteloos
bewusteloos in
in deze
deze woestijn
woestUn lag
lag,., als
jU mij
mU
als jij
geheel alleen
niet gevonden
gevonden hadt
hadten
enbereid
bereidgeweest
geweestwaart
waart
ommij
mtitetehelpen
helpen?
om
?
toeval heeft
heeft alles
alles gedaan.
gedaan.
-— Het toeval
.
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toeval?? hernam
hernam hij.
hij. Het
Hettoeval
toevalheeft
heefteen
eenbreeden
brood en
- Het toeval
rug;; men
men kan er
er zooveel
zooveel op
op laden,
laden, als
als men
men maar
maar wil.
wil.
rug
jonkman sloeg
sloeg de
deoogera
oogen blozende
blozende neer.
neer.
De jonkman
-— Komaan,
Komaan, komaan,
komaan, ik wil
wil jejeniet
nietmeer
meertegenspreken,
tegenspreken) herhernam de
de Amerikaan
Amerikaan;; je
je bezit
bezit een
een dapper
dapper en
enuitstekend
uitstekendhart
hart;
nam
;
ik ben
ben de
de vriend
vriend van
van jejevader
vadergeweest
geweest en
enjejeweet,
weet,dat
datikikjou
jou
ook
mag lijden.
lijden.
ook graag mag
- En ik
ik dank
dankuuwel
welzeer
zeervoor
voordede
genegenheid,die
diegij
gijmij
mij
genegenheid,
)faster Samuel
Samuel!!
toedraagt, Master
Dat is
is niet
nietmeer
meerdan
dannatuurlijk
natuurlijk;
maar laat
laat ons
ons nu,
nu, daar
daar
Dat
; maar
wij elkaar verstaan,
verstaan, eens
eens met
met elkaar
elkaar praten
praten ....
alstwee
tweeoude
oude
wij
.... als
vrienden.
dat?
vrienden. Wil
Wil je
je dat?
- Met alle
alle genoegen.
genoegen.
- Dat
is eeuwig
eeuwig en
en altijd
altijd je
je referein,
referein, maar
maar dat
dat vraag
vraag ik
ik
Dat is
niet, ikikweet,
weet,dat
datikikhethet
rechtniet
nietheb,
heb,jejegeheimen
geheimen te
te
je niet,
recht
kennen,
en toch
tochmeen
meenikikdedegrenzen
grenzender
derwellevendheid
wellevendheid niet
niet
kennen, en
te
buiten te gaan,
gaan, als
als ik
ik eene
eene vraag
vraag tot
tot je
je richt.
richt.
te buiten
- Spreek
op, Master
Master Samuel
Samuel!! en
en wees
wees overtuigd,
overtuigd, dat ik,
ik,
Spreek op,
mij mogelijk
mogelijk is,
te geven,
geven, dit
dit zal
zaldoen
doen en
en
als
als het mij
is, uu antwoord te
dat
wel met
met de
demeeste
meesteopenhartigheid.
openhartigheid.
dat wel
- Hum!
Daar verzwijg
verzwijg je
.. Maar
Maar het
het zij
zij zoo
zoo!! Ik
Ik
Hum ! Daar
je alal wat
wat.
zal
er niet
nietverder
verderopopaandringen.
aandringen. Maar
Maarlaat
taatons
onseerst
eerstgaan
gaan
zal er
zitten,
want al
al mijne
mijne leden
leden doen
doen mij
mij zeer.
zeer.
zitten, want
De
jonkman haastte
haastté zich
zich om
om aan
aanhet
hetverlangen
verlangen van
van zijn
zijn
De jonkman
vriend te voldoen: hij hielp hem om op een grasheuveltje te vriendtol:hjpemongrashuvltje
gaan
zitten en zette
zette zich
zich naast
naast hem
hem neer.
neer.
gaan zitten
- Ziezoo
gemak. Ik heb
heb langer
langer
Ziezoo! !Nu
Nuzijn
zijn wij
wij meer
meer op
op ons
ons gemak.
dan
een uur
uur tijd
tijd:: laat
laat ons
ons dus
duseens
eenspraten
praten!
dan een
!
zeker, beste
beste vriend
vriend!!
- Wel zeker,
-— Hoe
komt het,
het,Master
MasterGeorges
Georges Clinton
Clinton!! zeide
zeide hij
hij met
met
Hoe komt
noggeen
geendrie
drie
een
je, terwijl
terwijl ikikjejenog
een ·schalksch
schalksch knipoogje,
knipoogje, dat
dat ik je,
maanden
Boston aan
hoofd van
van een
een zeer
zeer aanaanmaanden geleden
geleden te
te Boston
aan het hoofd
zienlijk
handelshuis heb
heb zien
zien staan,
staan, als
als den
den opvolger
opvolger van
van je
zienlijk handelshuis
vader,
nu wedervind
wedervind in
in de
dekleeding
kleeding van
vaneen
een jager
jager op
op een
een
vader, nu
af.'3tand
minstens honderd
honderd mijlen
mijlenvan
vandedeeerste
eersteAmerikaanAmerikaanafstand van minstens
sche
kolonie, en
op het
het punt
punt om
om mij
mij het
het leven
leven
sche kolonie,
en dat
dat wel
wel juist
juist op
te
redden, waarvoor
waarvoor ik
ik je
jeoverigens
overigens uit
uit den
den grond
grond van
van mijn
mijn
te redden,
hart bedank
bedank??
- Al
had mijne
mijne reis
reisgeen
geenander
anderdoel
doel gehad,
gehad, dan
dan zou
zou ik
ik
Al had
mij
reeds gelukkig
gelukkig achten,
achten, dat
datikikhaar
haarondernomen
ondernomenhad,
had,beste
beste
mij reeds
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vriend!
gaf hij
hij lachende
laohende ten antwoord
antwoord;; maar
maardaar
daBl'ik
ikdo
do toekomst
toekomst
vriend ! gaf
ik uueerlijk
eerlijkbekennen,
bekennen,dat
dathet
hetcone
eeno
niet
kon vooruitzien,
vooruitzien, moot
moot ik
niet kon
mij heeft
heeftaangedreven
aangedreven om
om haar
haarteWonderonderandere
die mij
andere reden
reden is, die
nemen.
dBn
- Dat
wil ikikgraag
graaggelooven,
geloovon, beste
beste Georges
Georges! ! Het
Hot isis dan
Dat wil
ook
eigenlijk deze
deze reden,
reden, die
die ik
ik zou
zou willen
willen weten,
weten, als
er
ook eigenlijk
als je er
namelijk
zi9t, mij
mij haar mee
mee te
te deelen.
deelen.
namelijk geen
geen bezwaar
bezwaar in
in zint,
volstrekt niet,
niet,Master
MasterSamuel
Samuel!! ik
Ikben
benjong,
jong, krachtig,
krachtig,
- Wel volstrekt
behendig in
in alle
a.llelichaamsoefeningen,
lichaamsoefeningen,een
eenvrij
vrÜ bekwaam
bekwaam schutter,
schutter,
en
bovendion bezield
bezield met
de zucht
zuoht tot
tot avonturen.
avonturen. Herhaalde
Herhaalde
en bovendien
met do
mijteteBoston
Bostonmenschen
menschendoen
doenontmoeten,
ontmoeten,
malen
heeft het
hettoeval
toevalmij
malen heeft
hetbinnenland,
binnenland,dat
datnog
nogzoo
zooweinig
weinig
die
verre tochten
tochten door
doorhet
die verre
bekend
is, gedaan
gedaan hadden
hadden en
on die
die wonderen
wonderen van
van hunne
hunne reizen
reizen
bekend is,
gemaakt,
vertelden. Mijne
Mijne nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid werd
werd hierdoor
hierdoorgaande
gaan dogemaakt,
en
ik gevoelde
gevoelde het
het verlangen
verlangen insgelijks
insgelijks bij
bij mij
mij ontwaken,
ontwaken, een
een
en ik
om het
hetonbekende
onbekende op
op
dier
zonderlinge tochten
tochton to
te ondernemen
ondernemen om
dier zonderlinge
te zoeken.
zoeken.
- Of het
hei ideëele,
ideëele,viel
vieldodoAmerikaan
Amerikaanhem
hemschalks
schalksininde
derede.
rede.
ideëele:: het
het zij
zij zoo
zoo!! Zoolang
Zoolang als
als mijn
mijn vader
vader in
in
- Of het ideëele
leven
was, verborg
verborg ik
ik deze
deze zucht
zucht tot
totavonturen,
avonturen, die
diehem
hem
leven was,
zonder
twijfol zou
zou mishaagd
mishaagd hebben,
hebben, in
in het
hetdiepst
diepst van
van
zonder eenigen
eenigen twijfel
hart;; maar
maar zoodra
zoodra ik
ik vrij
vrij van
van mijne
mijne daden
daden was,
was, werd
werd
mijn
mijn hart
mijn
verlangen daarnaar
heviger dan
ooit; ; ik had
had de
de
mijn verlangen
daarnaar nog
nog heviger
dan ooit
kracht
niet om
om mijne
mijne neiging
neiging teteweerstaan.
weerstaan.Er
Erbood
boodzich
zicheene
eene
kracht niet
greep haar
haarterstond
terstondaan.
aan.Na
Naorde
ordeop
opmijne
mijne
gelegenheid
gelegenheid aan:
aan : ik greep
zaken gesteld
gesteld to
te hobben
na. de zorg voor
voor mijn huis
huis toevertrouwd
toovertrouwd
hebben en na
te hebben
hebbenaan
aaneen
eencompagnon,
compagnon, wiens
wiens bekwaamheid
bekwaamheid en
en eerlijkheid
eerlijkheid
mij
sedert lang bekend
bekend zijn,
zijn, vertrok
vertrok ik,
ik, daar
daar ererzich
zichnu
nuniets
niets
mij sedert
tegen
de volvoering
volvoering van
van mijne
mijne plannen
plannen aankantte.
aankantte.
tegen de
daneen
eendoel
doelvoor
vooroogen
oogengesteld
gesteld?
- Maar
Maar had
had je je
j dan
Neen;; ik liep
liep maar
maarrecht
rechttoe
toerecht
recht
aan,zooals
zooalshet
hettoeval
toeval
- Neen
aan,
wilde, en
liet mij
mij alleen
alleen geleiden
geleiden door....
door ....
wilde,
en liet
- Het ideaal,
ideaal,.• niet
waar?? viel
","iel de
de Amerikaan
Amerikaanhein
hemlachende
lachende
niet waar
in do
de rede.
rede. Hoor
Hooreens,
eens, mijn
mijn jonge
jonge vriend
vriend!! Het
Hettoeval
toevalspeelt
speelt
te groote
groote rol
rol in
in deze
deze zaak
zaak:: vergeef
vergeef het
mij, dat
dat ik
ik je
je
een al
een
al te
het mij,
mijne gedachten
gedachten openhartig
meedeel. Je geschiedenis
geschiedenis is allerallermijne
openhartig meedeel.
zijdoet
doetje
jeverbeeldingskracht
verbeeldingskracht
aardigst, mooi
mooi bij elkaar
elkaar gebracht;
gebracht; zij
mü halen,
halen,als
alsikikererook
ook maar
maar
aan, maar
maar de
dedrommel
drommel moge
moge mij
eer aan,
slechts een
een woord
woord van
van geloof.
geloof.
slechts
- Och,
Master Samuel
Samuel!! nu zijt
zijt gij
gij niet
nietedelmoedig
edelmoedig!!
Och, Master
ou~la1f. van
Tan den
den Missouri.
Mililiouri.
De outlaws

6

82
- Iloedat
IIoedat ben
ben ik
ik niet
nietedelmoedig
edelmoedig?
gij wilt
wilt niet
niet gelooven,
gelooven, dat
dat ik,
ik, een
eenjongeling,
jongeling, voet
voet
Wel, gij
- Wel,
geef
aan mijne
mijne zucht
zucht tot
totavonturen,
avonturen, en
en toch
toch vind
vind ik
ik! u,u, een
een
geef aan
verstandig man,
u, die
die in
in een
eengoed
goed
verstandig
man, die
die veel
veel ouder
ouder isis dan
dan ik,
ik, u,
gedoente zat,
zat, inindenzelfden
denzelfden toestand
toestand weder,
weder,zonder
zonder dat
datgij,
gij,
gedoente
uw misschien
misschien eenigszins
eenigszins lichtzinnig
lichtzinnig gedrag
gedrag te
te rechtvaardigen,
rechtvaardigen,
om uw
eene
draaglijke reden
reden daarvoor
daarvoor weet
weet op
op to
te geven.
geven.
eene draaglijke
- Goed
geantwoord, Georges
Georges I ! Daar
was ik niet
niet op
op ververGoed geantwoord,
Daar was
dacht
geweest. Waarlijk, mijn
mijn jongen
jongen!! je hebt mij
mij al
al dadelijk
dacht geweest.
uit het veld geslagen; maar ik ben, zooals je weet, een oude gek. uithevldgsan;mrikbe,zolsjwtnudegk.
kunt gij
gÜ zoo
zoospreken
spreken?P
Hoe kunt
— Hoe
- Waarom
zou ik
ik het
hetverbergen
verbergen?
Waarlijk,jejehebt
hebtgelijk,
gelijk,
Waarom zou
? Waarlijk,
omzulk
zulkeen
eendwaasdwaasbeste
vriend!! men
men moet
moetwel
welstapelgek
stapelgekzijn
zijnom
beste vriend
heid te
te begaan.
begaan.InInéén
éénwoord,
woord,wat
watmij
mijinindit
ditalles
alleshet
hetduidelijkst
duidelijkst
is,
is, dat
dat jeje mij
mü de
deeigenlijke
eigenlüke redenen
redenen niet
niet wilt
wiltopgeven,
opgeven, die
die
is, is,
reis gegeven
gegeven hebben.
hebben.
aanleiding
aanleiding tot
tot je reis
- Ik verzeker
verzeker uu ....
-— Dat je
je die
dievoor
voormij
müwilt
wilt
verzwijgen,viel
vielhij
hÜhem
hemterstond
terstond
verzwijgen,
in
de rede.
rede. Nu,
Nu,dat
datweet
weetikikwel,
wel,Georges
Georges!! maar
maar wat
wat je
je ook
ook
in de
jetoch
tochwel
welmoeten
moeten
doet,
mün vriend
vriend!! vroeger
vroeger ofoflate&
laten.zal
zal je
doet, mijn
besluiten,
je vertrouweling
vertrouweling te maken.
maken. Dus
Dus zal
zal ikikzoozoobesluiten, mü
mij tot je
lang
wachten;; doch
doch wees
wees maar
maar niet
niet bang
bang:: ik zal
zal wel
wel wraak
wraak
lang wachten
nemen.
gÜ mij
mü mün
kwalük?
- Master Samuel!
Samuel! neemt
neemt gij
mijn stilzwijgen kwalijk
- Ik?
Wel in
in 't'tminst
minst niet,
niet, en,
en, voegde
voegde hij
hÜ er
er bij,
bÜ, terwijl
terwül
Ik ? Wel
hÜ hem de hand drukte, vergeet niet, Georges! dat ikje vriend hijemdanrukt,vgeiGos!datkjvren
ben.
Bewaar jeje geheimen
geheimen:: op
op het
hetoogenblik
oogenblikheeft
heeftniemand
niemand
ben. Bewaar
anders
mee noodig
noodig;; maar
maar als
als je
je mij
mÜ later,
later, wat
wat
anders dan
dan je zelf
zelf er mee
er ook
ook moge
moge gebeuren,
gebeuren, noodig
noodig hebt,
bebt, aarzel
aarzel dan
dan niet
niet;; je
je zult
zult
mij
steeds bereid vinden
vinden om
om je
je van
van dienst
dienst te
zijn.
to zijn.
mij steeds
- Ik weet
weet niet,
niet, hoe
hoe ik
ikuumijne
münedankbaarheid
dankbaarheid zal betuigen
voor
zoo veel goedheid.
goedheid.
voor zooveel
- Och
kom! ! Laat
Laat die
die praatjes
praatjes maar
maar achterwege.
achterwege. Je
Je bent
bent
Och kom
mij
niets verschuldigd
verschuldigd:: ik
ben je
je schuldenaar
schuldenaar en
zal dit
dit niet
niet
mij niets
ik ben
en zal
vergeten;
begint al laat
laat te
teworden
worden;; het
het wordt
wordt tijd,
tijd,
vergeten ; maar
maar het
het begint
dat
ik naar
naardedelegerplaats
legerplaatsterugkeer,
terugkeer,want
wantanders
anders zou
zou mijn
mün
dat ik
broer
eens ongerust
ongerust over
over mij
mü kunnen
kunnen worden.
worden. Ik
Ik ben
ben nu,
nu,
broer wel
wel eens
dank
zÜ de rust,
rust, die
die ik
ik genoten
genoten heb,
heb, niet
niet alleen
alleen in
in staat
staat om
om
dank zij
te
loopen, maar
maar zelfs
zelfsom
omdien
diendrommelschen
drommelsehen eland
eland met
met mij
mü
te loopen,
mee
nemen.
mee te nemen.
--

...
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- Dat
zal misschien
misschien nog
nog zoo
zoo gemakkelijk
gemakkelUk niet
niet gaan.
gaan.
Dat zal
- Och
niet zoo
zoo zwak,
zwak, als
wel denkt.
denkt. Dat
Dat
Och kom!
kom !Ik
Ik ben
ben niet
als je wel
zal je eens
eens zien!
zal
- Wacht nog
nog Benige
eenige minuten.
minuten.
wou jo
je dan
dan doen
doen??
- Wat wou
Ik zal
zaldedehuid
huidmaar
maaraan
aandezen
dezen
- Hem
villen en
en ontweien.
ontweien. Ik
Hem villen
haar, als
als gij
gij hier
hierweer
weervoorbijvoorbijboom
boom ophangen;
ophangen ;dan
dan kunt
kunt gij
gij haar,
komt, meenemen.
komt,
meenemen.
- KUk,
dat is
is een
een mooi
mooi plan
plan!! Doe
Doe het dan
dan maar,
maar, des
des te
te
Kijk, dat
liever,
daar wij
wij niet
nietruim
ruim
van
levensmiddelen'voorzien
'voorzien zijn.
zijn.
liever, daar
van
levensmiddelen
deze streken
streken wemelt
wemelt het
het van
van wild,
wild, en
enwat
watisis het
het hier
hier
-— In deze
een heerlijk
heerlijk landschap
landschap!!
inderdaad waar
waar:: ik
had er
er niet
nieteens
eens op
opgelet.
gelet.
-— 't Is inderdaad
ik had
De
begaf zich
zich aan
aanhet
hetwerk
werk;
elandwerd
werdbinnen
binnen
De jonkman begaf
; dedeeland
€enige
ontweid en
aan een
een riem
riem over
over den
den
Benige minuten
minuten gevild
gevild en
en ontweid
en aan
schouder
van Samuel
Samuel Dickson
Dickson gehangen,
gehangen, die
die aan
aan zijn
zijn vriend
vriend
schouder van
om
de
verzekering gaf,
gaf, dat
dat hij
hij zich
zich volkomen
volkomen in
in staat
staatvoelde
voelde om
de verzekering
hem,
zonder nu
nu en
endan
danteterusten,
rusten,naar
naardedelegerplaats
legerplaatstetedragen.
dragen.
hem, zonder
mij uutottotaan
aandedebergengte
bergengtevergezellen
vergezellen en
en uu den
den
-— Laat
Laat mij
arm geven,
geven, zeide
zeide Georges
Georges Clinton.
Clinton.
je, dat
dat ik
ik de
de
- Dat
Dat wil
wil ikikgraag
graagdoen.
doen.Maar
Maarhoe
hoe:weet
.weet je,
door ,moet?
,moet?
bergengte door
eenigeweg
wegom
omde
devallei
valleivan
vandezen
dezen kant
kant te
te
- Het
Het isis dedeeenige
verlaten, als men
men ten
tenminste
minstegeen
geengrooten
grootenomweg
omwegwil
wilmaken.
maken.
verlaten,
merkwel,
wel,dat
datik ik
niets
aan
weetzal
zalkomen,
komen,hernam
hernam
- Ik merk
niets
aan
dede
weet
de Amerikaan
Amerikaan lachende.
lachende. Kom
Kom dus
dus maar
maarmee
mee!
!
Zij begaven
begaven zich
zich op
opweg.
weg. Hetzij
HetzijSamuel
Samuel Dickson
Dicksonzijne
zijne krachkrachZij
herkregen had,
had, hetzij
hetzij hij
hUzich,
zich,hetgeen
hetgeenwaarschijnlijker
waarschijnlijkeris,
is,
ten herkregen
tegen zijne
zijne pijnen
pijnen verzette
verzette en
endeze
dezedoor
doorzijn
zijnkrachtigen
krachtigen wil
wil
tegen
zoo veel is
zeker, dat
dat hij
hij vrij
vrijgemakkelijk
gemakkelijk en
en vlug
vlug
overwon, zooveel
overwon,
is zeker,
voortliep.
gij mij
mij een
eenpleizier
pleizierdoen
doen?
vroeg de
dejonkman,
jonkman,toen
toen
- Wilt gij
? vroeg
'Zij
den ingang
ingang der
der bergengte
bergengte bereikt
bereikthadden.
hadden.
zij den
dat is?
is?
- En dat
mij het
het stilstil- Tegen
Tegen iedereen
iedereen over
over uwe
uwe ontmoeting
ontmoeting met
met mij
Ik wensch,
wensch, dat
dat mijne
mijne tegenwoordigheid
tegenwoordigheid
-zwijgen
te bewaren.
bewaren. ik
zwijgen te
alhier onbekend
onbekend blijft.
blijft.
alhier
je dat
datininvollen
vollen ernst.
ernst.
- Wil je
vollen ernst.
ernst.
— In vollen
zoo is,
is, kan
kan jeje daar
daar gerust
gerust op
op zijn.
zijn. Ik
Ikzal
zal mij
mij
Als dat
dat zoo
- Als
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geen
woord over
overonze
onzeontmoeting
ontmoetinglaten
latenontvallen
ontvallen;
niemand
geen woord
; niemand
de weet
weet komen
komen van
van hetgeen
hetgeen er gebuurd
gebourd is.
En,
zal
iets aan
!lan do
zal iets
is. En,
voegde
bij, dan
dan zal
zal ik
ikmaar
maarnet
netdoen
doenals
alszekere
zekere menmenvoegde hU
hij er bij,
schen:
zal eone
eenogeschiedenis
geschiedenisverzinnen
verzinnen;; dat
dat zal
zal mij
mij niet
niet
schen : ik zal
moeilijk
vallen, nietwaar,
nietwIlar,Georges
Georges?
moeilijk vallen,
?
dank uuvoor
voordie
diebelofte.
belofte.Vaarwel
Vaarwel!!zei
zeide
dejongeling
jongeling
- Ik dank
eenigszins
bedremmeld.
eenigszins bedremmeld.
do Amerikaan
Amerikaan
- Geen
vaarwel, . maar
oen tot
totweerziens,
weerziens,gaf
gafdo
Geen vaarwel,
maar een
hem
een hartelijken
hartelijken toon
toon ten
ten antwoord.
antwoord.
hem op een
do hand
hand en
en
De
beide mannen
mannen drukten
drukten elkander
elkander hartelijk
hartelijk de
De beide
gingen
huns weegs.
weegs. Samuel
Samuel Dickson
Dickson sloeg
sloeg de
de bergengte
borgengte
gingen ieder huns
in,
terwijl Georges
Georges Clinton
Clinton met
met langzame
langzame schreden
schreden den
den terugterugin, terwijl
weg
door de
de vallei
vallei ondernam.
ondernam.
weg door
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Hoe
Joshua Dickson
Diekson zieh
heer en meester van
zich heer
van de
Hoe Joshua
Elandsvallei verklaarde.
Zoodra
Samuel Dickson
Dickson weder
weder alleen
alleen was,
was, had
hadhij
hijzijn
zijn tocht
tocht
Zoodra Samuel
zijnebuks
buks
met
een vrij
vrij vluggen
vluggen stap
stapvoortgezet,
voortgezet, terwijl
terwijlhijhijopopzijne
met een
leunde,
zich bij
bij wijze
wijze van
van stok
stok bediende
bediende om
om niet
niet
leunde, waarvan
waarvan hij
hij zich
'te
al spoedig
spoedig bemerkte
bemerkte hij,
hij, dat
dat hij
hij te
te veel
veel op
op
• te vallen;
vallen ; maar
maar al
zijne
gerekend had,
had,enenwas
washijhijwel
wel
genoodzaakt,zich
zich
zijne krachten gerekend
genoodzaakt,
zelven
to bekennen,
bekennen, dat,
dat,zoo
zoo moed
moed en
engeestkracht
geestkracht in
inzekere
zekere
zelven to
omstandigheden
bondgenooten zijn,
zijn, deze
deze niet
niet altijd
altijd
omstandigheden machtige
machtige bondgenooten
zij somtijds
somtijds eer
eer schadelijk
schadelijk dan
dan
voldoende
heeten, dat
dat zij
voldoende mogen
mogen heeten,
nuttig zijn,
z!jn, en
en dat
dathet
hetbijbijslot
slot
van
rekening
eenebijna
b!jnabovenbovenvan
rekening
Bene
menschelijko
WannNI'men
menten
tengevolge
gevolgevan
vaneen
eenhevigen
hevigen
menschelij ketaak
taak is, wanner
val
van cone
eone hoogte
hoogte van
van meer
meer dan
dan vijftien
vijftien voet
voet letterlijk
letterlijk gegeval van
radbraakt
is, bijna
bijna twee
twee uren
uren achtereen
achtereen met
met cone
eeno vracht
vracht van
van
radbraakt is,
op den
den rug,
rug, en
endat
datwel
wellangs
langs
ongebaandewegen
wegen
tachtig
pond op
tachtig pond
ongebaande
te loopen.
loopen.
Toch
wilde hij
hij den
den eland
eland niet
niet ininden
densteek
steeklaten,
laten,daar
daarzijne
zijne
Toch wilde
zoo duur
duur tetestaan
staangekomen
gekomen was
WIlS en
en daar
daar
bemachtiging
bemachtiging hem
hem zoo
zijne
metgezellen, wiep
wien het
hetbijna
bijnageheel
geheelaan
aanlevensmiddelen
levensmiddelen
zijne metgezellen,
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hUop
opde
de
ontbrak
die zeker
zeker inindedemeenin'g
meenin'gverkeerden,
verkeerden, dat
dathij
ontbrak en die
jacht gegaan
gegaan was,
was, hem
hem ongetwijfeld
ongetwüfeld met
met het
hetmeeste
meestoongeduld
ongeduld
Do brave
brave Amerikaan
Amerikaan wischte
wischte het
hetzweet,
zweet,dat
dathem
hem
verwachtten.
verwachtten. De
hetaangezicht
aangezichtgutste,
gutste,af,af,schepte
scheptegedurende
gedurende
van
de pijn
pijn langs
langs het
van de
eenige
adem en
enbegaf
begafzich
zichtoen
toenweer
weerkloekmoedig
kloekmoedig
Benige oogenblikken adem
op
weg.
op weg.
hethem
hemkostte
kostteom
omde
debergengte
bergengte door
door
Do
inspanning, die
die het
I)e inspanning,
te
loopen, isisonmogelijk
onmogelük te
te beschrijven.
beschrijven. Op
Op het
het laatst
laatst kroop
kroop
te loopen,
hÜ zich
zichveeleer
veeleervoort,
voort,dan
dandat
dathij
hÜvoortliep.
voortliep. Telkens
Telkens
en sleepte
sleepte hij
hÜ een
een stap
stapgedaan
gedaanhad,
had,bleef
bleefhij
hÜeven
evenstaan
staan;
hÜ
wanneer
wanneer hij
; hij
voelde,
het bloed
bloed hem
hem naar
naar het
hethoofd
hoofdsteeg
steeg;; hij
hÜ was
voelde, dat het
w as ter
prooi
een soort
soort van
van duizeling
duizeling;; zijn
zün keel
keel was
was droog,
droog, zijne
züne
prooi aan een
slapen
sloegen ontzettend, een
een akelig
akeliggegons
gegonsdeed
deedzich
zichininzijne
züne
slapen sloegen
ooren
hooren. Hij
HÜ waggelde
waggeldeals
alseen
eendronken
dronkenman,
man,maar
maar behield
behield
ooren hooren.
gelukkig
zün bewustzijn,
bowustzijn, dat
dreigde te
te begeven,
begeven, en
en bebegelukkig zijn
dat hem dreigde
het hem,
hem, als
alshij
hUviel,
viel,niet
nietmeer
meermogelijk
mogelük zou
zou zijn
zün
greep,
dat het
greep, dat
om
op tetestaan.
staan.Eindelijk
Eindelükbereikte
bereiktehij,
hÜ,nana
dezewanhopige
wanhopige
om op
deze
worsteling
van den
den geest
geest tegen
tegen het
hetvleesch
vleeschlanger
langerdan
daneen
eenuur
uur
worsteling van
volgehouden
hebben, het uiteinde
uiteinde der
der bergengte
bergengte en
en kwam
kwam
volgehouden te
to hebben,
op
de vlakte.
vlakte.
op de
HÜ
had niet
niet meer
meer dan
dan eenige
eenige schreden
schreden te doen
doen om
om bij
bÜ de
de
IIij had
zünen
komen;; een
een afstand
afstand van
van vijfvÜf- aà zeshonderd
zeshonderd ellen
ellen op
op
z ij nen te komen
zün
hoogst scheidde
scheidde hem
hem van
vandedelegerplaats
legerplaats;
maarzijne
zijnekrachkrachzijn hoogst
; maar
ten waren
waren uitgeput
uitgeput;; de
degeestkracht,
geestkracht,die
diehem
hem tot
totdusverre
dusverrestaande
staande
gehouden
was insgelijks
insgelijks van
geweken; ; hÜ
zich
gehouden had,
had, was
van hem geweken
hij liet zich
op
het gras
gras neervallen
neervallen en
enbleef
bleefgedurende
gedurendeeen
eenkwartier
kwartieronbeonbeop het
weeglijk,
machteloos,' •bUna
voor
weeglijk, machteloos,
bijnabewusteloos
bewusteloosliggen.
liggen. Gelukkig
Gelukkig voor
hem
vloeide er een
een klein
klein beekje
beekjedoor
doorhet
hetgras
grasbijna
bijnaaan
aanzijne
zijne
hem vloeide
voeten;
hij sleepte
sleepte zich
zich zoo
zoo goed
goed hij
hij kou
kon tot
tot zoover
zoo ver voort
voort en
en
voeten; hij
het
dompelde
züne handen
handen herhaalde
herhaalde malen
malen in
in het
dompelde zijn
zijn gezicht
gezicht en zijne
ijskoude
water. pit
Ditbad
baddeed
deed
hem
goed,zijne
zünekoortsachtige
koortsachtige
ijskoude water.
hem
goed,
spanning
kwam tot
totbedaren,
bedaren,zijne
zünegedachten
gedachtenwerden
werdengeregelder
geregelder
spanning kwam
en
helderder.
on helderder.
Eene
poging te
te doen
doenom
omverder
verdertetegaan,
gaan,zou
zoude
degrootste
grootste
Eene poging
dwaasheid
geweest zijn,
zün, daar
daardit
dittoch
tochvolstrekt
volstrektonmogelijk
onmogelijkwas.
was.
dwaasheid geweest
In den
den toestand
toestand van
vanverzwakking,
verzwakking,waarin
waarinhijhijzich
zichbevond,
bevond,
hÜmeende,
moende,
kwam
hem dan
danook
ookniet
nietinin
gedachten,maar
maarhij
kwam dit hem
dede
gedachten,
bÜdedelegerplaats
legerplaats was
was om
omgehoord
gehoord
dat
hij dicht
dichtgenoeg
gen oogbij
dat hij
te
kunnen worden,
worden, en
en als
alsmen
menhem
hemhoorde,
hoorde,zou
zoumen
men hem
hem
te kunnen
hulp snellen,
snollen, want
want de
de ongerustheid,
ongerustheid, die
die de
de zijnen
zünen
dadelijk
dadelijk ter
ter hulp
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over hem
hem gevoelden,
gevoelden, moest
moestmet
metieder
iederoogenblik
oogenblikgrootor
grootor worden,
worden,
en
waarschijnlijk was
hem reeds
reeds gaan
gaan zoeken.
zoeken. Hot
Hot was
was
en waarschijnlijk
was men
men hem
er
dus slechts
slechtsom
omte te
doen,deze
dezenasporingen
nasporingen toteleiden
leiden door
door
er dus
doen,
een
sein te
te geven,
geven, dat
datzou
zoubegrepen
begrepenworden.
worden.Schreeuwen
Schreeuwen zou
zou
een sein
niets
baten, want
want zijne
zijne stem
stem zou
zou op
op geen
geen tien
tienpassen
passen afstands
afstands
niets baten,
gehoord
Maar hij
hij had
hadzijne
zijnebuks
buksnog
nogbij
bij zich
zich;; het
het gelukte
gelukte
gehoord zijn.
zijn. Maar
hem,
deze te laden,
laden, en
en nadat
nadat hij
hij den
denloop
loopopopden
dengrond
grondneerne.erhem, deze
gelegd
had, haalde
haalde hij
hij den
den haan
haan over,
over, en
en nu
nu ging
ging het
hetschot
schot
gelegd had,
op
af.
Hij laadde
laadde haar
haardadelijk
dadelijkweder
wederenenschoot
schootzijn
zijnwapen
wapen op
af. Hij
deze wijze
wijze viermaal
viermaal achter
achter elkaar
elkaar af,
af, zonder
zonder dat
dathij
hij eenig
eenig
antwoord
begon zich
zich te
te verwonderen
verwonderen over
over dit
dit
antwoord kreeg.
kreeg. Hij
Hij begon
hardnekkig
stilzwijgen, waarvan
waarvan hij
hij niets
niets begreep,
begreep, toen
toen zich
zich
hardnekkig stilzwijgen,
te
eensklaps
zijne nabijheid
nabijheid van
van verschillende
verschillende kanten
kanten te
eensklaps dicht
dicht in zijne
gelijk
een geschreeuw
geschreeuw deed
deed hooren
hooren;; en
en bijna
bijnaterstond
terstonddaarop
daarop
gelijk een
vertoonden
broeder met zijne
zijne neven
neven en
en snelden
snelden naar
naar
vertoonden zich
zich zijn
zijn broeder
hem toe,
zij de
de ondubbelzinnigste
ondubbelzinnigste blijken gaven
gaven van
van de
hem
toe, terwijl
terwijl zij
vreugde,
dit weerzien
weerzien schonk.
schonk.
vreugde, die
die hun dit
Het was
was tijd,
tijd,dat
datererhulp
hulpvoor
voorhem
hemopdaagde.
opdaagde. Samuel
Samuel Dickson
Dickeon
was,
uitgeput door
door de
delaatste
laatstepogingen,
pogingen,die
diehijhijhad
hadaangewend,
aangewend,
was, uitgeput
zoo lang
als hij
hij was
was op
op het
het
geheel
buiten kennis
kennis geraakt
geraakt en
geheel buiten
en zoo
lang als
gras neergevallen.
neergevallen.
hij nog
nog
De
eerste zorg
zorg dor
der Amerikanen
Amerikanen was,
was,den
deneland,
eland,dien
dienhij
De eerste
op den
denschouder
schouder droeg,
droeg, daarvan
daarvan af
af te
te nemen.
nemen. Daarop
Daarop
altijd
altijd op
tilden
twee zijner
zijner neven
neven hem
hem op
op hunne
hunneforsche
forsche schouders,
schouders, en
en
tilden twee
zoo
begaf de
de stoet
stoet zich
zich met
met haastige
haastige schreden
schreden naar
naar do
delegerlegerzoo begaf
plaats, waar
waar Mistress
Mistress Dickson
Dickson en
en Miss
Miss. Diana,
Diana, ter
ter prooi
prooi aan
aan
plaats,
de
hevigste onrust,
onrust, den
den uitslag
uitslag van
van dezen
dezen tocht
tochtafwachtten.
afwachtten.
de hevigste
opdeze
deze
Toen
de beide
beide vrouwen
vrouwen den
denongelukkigen
ongelukkigen jager
jagerop
Toen de
zij niet
niet anders,
anders, dan
dan dat
dat hij
hij
wijze zagen
aankomen, dachten
dachten zij
zagen aankomen,
dood
was, en
en deden
deden een
een akelig
akelig gekerm
gekerm hooren.
hooren. Joshua
J oshua had
had
dood was,
niet weinig
weinig moeite
moeite om
om haar
haar tot
tot bedaren
bedaren te
te brengen
brengen en
en haar
haar
niet
te doen
doen inzien,
inzien,dat
datzijn
zijn
broederslechts
slechtsbewusteloos
bewusteloos was
was en
en
broeder
dat diens
diens leven,
leven,zooals
zooalshij
hijtenminste
tenminstevooronderstelde,
vooronderstelde,geenszins
geenszins
in gevaar
gevaar verkeerde.
verkeerde.
De
Noord-Amerikanen en
vooral de squatters
squatters en
en de
dewoudwoudDe Noord-Amerikanen
en vooral
zü het
het leven,
leven,dat
datzijzijleiden,
leiden,zonder
zonder
loopers bezitten,
loopers
bezitten, dank
dank zij
bepaaldelijk dokters
zijn, over
over 't'talgemeen
algemeen vrij
vrij wat
watgeneesgeneesbepaaldelijk
dokters te zijn,
kundige kennis
kennis en
enhebben
hebben veel
veelverstand
verstand van
vande
debehandeling
behandeling
kundige
wonden.
van wonden.
Joshua Dickson,
Dickson, die
die zijn
zijnleven
levendoorgebracht
doorgebracht had
had met
met het
het
Joshua
.
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doorkruisen
het Amerikaansch
Amerikaanseh grondgebied
grondgebied in
in allerlei
allerlei
doorkruisen van
van het
richtingen,
had, misschien
misschien wel
wel tetezijnen
zijnenkoste,
koste,eene
eene zekere
zekere
richtingen, had,
mate
van ondervinding
ondervinding opgedaan,
opgedaan, die
die bij
bij hem
hem de
de plaats
plaats van
van
mate van
wetenschap
hem in
in staat
staatstelde,
stelde, het,
het, iningeval
geval
wetenschap bekleedde
bekleeddeen
en hem
van
ziekte, zonder
zonder een
een geneesheer
geneesheer te
te redden
redden en
enzich
zichzelven
zelvente
te
van ziekte,
behandelen.
eenoverdekten
overdektenwagen
wagenovergebracht
overgebracht en
en
De
zieke werd
werdopopeen
De zieke
op
eene matras
matrasneergelegd,
neergelegd, waarna
waarnazijne
zijnekleerera
kleeren hem
hem uitgeuitgeop eene
trokken
werden. Toen
Toen Joshua
Joshua Dickson
Dickson de
de zwarte
zwarteplekken,
plekken,
trokken werden.
w~.armee
lichaam van
van zijn
zijn broeder
broeder bedekt
bedekt was,
was, zag,
zag, ververwaarmee het lichaam
moedde
dadelijk de oorz
oorzaak
van zijne
zijne ongesteldheid.
ongesteldheid.
moedde hij
hij dadelijk
aa k van
- Waarlijk!
tot zijn
zijn oudsten
oudsten zoon,
zoon, die
diehem
hemin
in de
de
Waarlijk ! zeide
zeide hij
hij tot
hij aan
aanzijn
zijnbroeder
broederwijdde,
wijdde,behulpzaam
behulpzaam was
was;;
zorgen,
welke hij
zorgen, welke
arme oom
oom heeft
heeft een
een hevigen
hevigen val
val gedaan.
gedaan. 't'tIsIsnog
nogwonder,
wonder,
je arme
hij niet
niet op
op slag
slag dood
dood gebleven
gebleven is.
is:
dat
dat hij
- En bovendien
bovendien dat hij
hij ererafgekomen
afgekomen is,
is,zonder
zonderdat
dater
er iets
iets
de jongeling
jongeling ten
ten antwoord.
antwoord.
gebroken
gebroken is,
is, gaf de
is ook
ook zoo,
zoo, Harry! God
God heeft hem zichtbaar
zichtbaar beschermd,
beschermd,
-— Dat
Dat is
want
hij isis erermet
meteenigo
eenigekneuzingen
kneuzingenafgekomen.
afgekomen.
want hij
- Wij zullen
zullen daar
daarwat
wataan
aandoen,
doen,terwijl
terwijljejemoeder
moeder een
een
arm&
stuk elandsvleesch
elandsvleesch voor
ons ontbijt
ontbijt klaar
klaar zal
zalmaken.
maken. Die
Diearme
voor ons
Samuel!
ons alleen
alleen heeft
heeft hij
hijzijn
zUnleven
levenzoozeer
zoozeer in
in do
de
Samuel ! Voor
Voor ons
waagschaal
Ga wat
watgekamferden
gekamferden brandewijn
brandewijn halen,
hillen,
waagschaal gesteld.
gesteld. Ga
Harry!
vraag wat
wat wollen
wollen lapjes
lapjes aan
aan jeje moeder
moeder en
en draag
draaghaar
haar
Harry ! vraag
tevens
op, dat
datzijzijgoed
goedopop
elandsvleeschpast
past:: zij
zij heeft
heeft
tevens op,
hethet
elandsvleesch
.laten aanbranden,
aanbranden, hetgeen
hetgeen er
ereen
een
de
gewoonte, het
vleesch te laten
de gewoonte,
het vleesch
ukeligen
smaak aan
aangeeft.
geeft.JeJemoet
moettevens
tevenswat
watrum
rummeebrengen,
meebrengen,
akeligen smaak
ik eens
eens probeeren,
probeeren, of ik er
er den
den armen
armen Sam
Sam niet
niet een
een
dan
zal ik
dan zal
slokje
kan ingieten
ingieten:: dat
hem goed
goed doen.
doen. Ga
Ga heen
heen en
en
slokje van
van kan
dat zal hem
gauw terugkomt.
terugkomt.
maak
vooral, dat
maak vooral,
dat je gauw
Na
deze verschillende
verschillende bevelen
bevelen aan
aan zijn
zijn zoon
zoon gegeven
gegeven te
te
Na deze
hebben,
Joshua Dickson
Dickson zich
zich ijverig
ijverigbezig
bezigmet
metde
deslapen
slapen
hebben, hield Joshua
van
zijn broeder
broeder met
met koud
koud water
water tetebevochtigen
bevochtigen en
enhem
hemververvan zijn
brande
veeren onder
onder den
denneus
neustetehouden
houden;
maardeze
dezemiddelen,
middelen,
brande veeren
; maar
die
gewoonlijk zulk
zulk eene
eene goede
goedeuitwerking
uitwerkinghebben,
hebben,bleven
bleven
die gewoonlijk
ditmaal te
te eenenmale
eenenmalezonder
zondergevolg
gevolg:
ziekebleef
bleefinindezelfde
dezelfde
: dedezieke
bewusteloosheid
hij het
hetminste
minste teeken
teeken
bewusteloosheidverkeeren,
verkeeren, zonder
zonder dat
dat hij
gaf,
hij spoedig
spoedig weder
weder tot
totbewustheid
bewustheid zou
zou komen.
komen.
gaf, dat hij
met den
dengekamferden
gekamferden branbranOp
oogenblik kwam
kwam Harry met
Op dit oogenblik
ffesch met rum
rum terug.
terug.
dewijn,
dewijn, wollen
wollen lapjes
lapjes en
en de flesch
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-— Laat
ons hem
hemeerst
eersteens
eenslaten
latendrinken,
drinken,zeide
zeideJoshua,
J oshua,
Laat ons
hijzoo
zoosprak,
sprak,bracht
brachthij
hijmet
metzijn
zijnmes
mes de
detanden
tanden
en terwijl
terwijl hij
van
zÜn broeder
broeder van
elkaar, stak hem
hem den
den hals
hals dor
dor flesch
tlesch in
in
van zijn
van elkaar,
den
mond en
en liet
liethet
hetvocht
vochtnaar
naarbinnen
binnenloopen.
loopen. Eensklaps
Eensklaps
den mond
bewoog
Samuel Dickson
Dickson zich
zieh even
even en
endeed
deeddedeoogen
oogenopen,
open,
bewoog Samuel
hij echter
echter dadelijk
dadolük weder
weder dicht
dicht deed.
deed.
welke
welke hij
- Mooi
middel helpt
helpt I! zei
zei de
de squatter
squatter op
op een
een
Mooizoo!
zoo !lIet
Ilet middel
werk,jongen
jongen!!
verheugden
aan 't'twerk,
verheugden toon.
toon. Nu aan
De
beide mannen
mannen namen
namen daarop
daarop wollen
wollenlapjes,
lapjes,die
diezij
zij in
in den
den
De beide
gekamferden
hadden, en
en begonnen
begonnen den
den
gekamferden brandewijn
brandowijn gedoopt
gedoopt hadden,
uit alle
allemacht
machtover
overzijn
zijnlichaam
lichaamtetewrijven.
wrijven.
gekwetste
daarmee uit
gekwetste daarmee
De
uitwerking van
vanzulk
zulkeen
eenmiddel,
middel,ininzulke
zulkeomstandigheden
omstandigheden
De uitwerking
gebezigd,
terstond te
te zien.
zien.
gebezigd, was
was bijna
bijna terstond
De
zieke rukte
ruktezich
zichvan
vandedematras
matrasaf,af,waarop
waaropzijzijne
beide
De zieke
no beide
beulen
hem vruchteloos
vruchteloos trachtten
trachtten tetehouden,
houden, enenpoogde
poogde tete
beulen hem
ontsnappen,
akelig gehuil
gehuil deed
deed hooren.
hooren.
ontsnappen, terwijl
terwijl hij
hij een akelig
hij had
had tetedoen
doenmet
metmenschen,
menschen,die
dievan
vandedeuitstekenduitstekendMaar
Maar hij
bezigden,overtuigd
overtuigd waren,
waren, en
en
heid
van het
hetmiddel,
middel,dat
datzijzijbezigden,
heid van
tegen
wil en
en dank
dankwerd
werdhun
hun
slachtoffer,dat
datbeurtelings
beurtelings
tegen wil
slachtoffer,
smeekte,
huilde en
en vloekte,
vloekte, genoodzaakt,
genoodzaakt, zich
zich to
to onderwerpen
onderwerpen
smeekte, huilde
halfuur
uuronafonafaan
deze barbaarsche
barbaarsche behandeling,
behandeling, die
die bijna
bijnaeen
eenhalf
aan deze
.gebroken
volgehouden werd.
werd.
gebroken volgehouden
- Ziezoo,
het gedaan,
gedaan, zeide
zeide Joshua
Joshuaeindelijk,
eindelijk, terwijl
Ziezoo, nu
nu is het
hij zich van blijdschap in de handen wreef, probeer nu maar hijzcvanbldspehwrf,obnuma
eens,
niet wat
wat kunt
kunt slapen.
slapen.
eens, of
of je
je niet
- Loop
den drommel,
drommel, beul, die
die je
je bent
bent!! riep
riep Samuel
Samuel
Loop naar
naar don
hebt mij
mij levend
levend gevild.
gevild.
woedend
woedend uit,
uit, je hebt
-— Och
kom! ! jo
je schijnt
schijnt erg
erg kleinzeerig
kleinzeerig te
te zijn,
zijn, en
en toch
toch
Och kom
wij je
je ternauwernood
ternauwernood aangeraakt.
aangeraakt.Vanavond
Vanavondzullen
zullenwij
wij
hebben
hebben wij
je nog
nog eens
eens wrijven,
wrijven, en
en morgen
morgen zal
zal er
er niets
niets meer
meervan
vantetezien
zien
je frisch
frisch en
engezond
gezond wezen,
wezen, alsof
alsof er
er niets
niets met
met je
je
zijn.
Dan zal je
zijn. Dan
gebeurd was.
was.
Bij
het vooruizioht,
vooruizioht, dat
dat zijn
zijn broeder
broeder voor
voorhem
hemopende,
opende,
Bij het
beefde
zijne leden
leden;; maar
maar hij
hij antwoordde
antwoordde niet,
niet,
beefde Samuel
Samuel over
over al zijne
en
ten einde
einde aan
aan een
eenlangdurig
langduriggesprek
gesprekteteontkomen,
ontkomen,deed
deedhij
hij
en ten
de
oogen dicht,
dicht, en vijf
vijf minuten
minuten later
later sliep
sliep hij
hij zoo
zoo gerust
gerust als
als
de oogen
een
pasgeboren kind.
kind.
een pasgeboren
hij beloofd
beloofd had,
had,
Des
avonds kwam
kwam Joshua
JoshuaDickson,
Dickson, zooals
zooals hij
Des avonds
in
gezelschap van
van zijn
zijn oudsten
oudsten zoon
zoon terug.
terug. Ondanks
Ondanks de
de
in gezelschap
smeekingen
den wanhopigen
wanhopigen tegenstand
tegenstand van
van zijn
zijn broeder
broeder
smeekingen en
en den
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wreef
hU hem
hem opnieuw,
opnieuw, maar
maar nu
nu harder
harder en
enlangduriger
langduriger dan
dan
wreef hij
hij zich
zich noch
noch door
door de
desmeekingen,
smeekingen, die
die
de
eerste maal,
maal, terwijl
terwijl hij
de eerste
Samuel
Dickson tot
tot hem
hem richtte,
richtte,liet
liotverteederen,
verteederen,noch
nochdoor
door
Samuel Dickson
hU hem
hemtoevoegde,
toevoegde, liet
lietweerhouden,
weerhouden,
de
beleedigingen, welke
welke hij
de beleedigingen,
maar zijne
zijne wrijvingen
wrUvingen voortzette
voortzette met
metdedeonverzettelijke
onverzettelUkokalmte
kalmte
er van
vanovertuigd
overtuigd is,
is, dat
dat hij
hU zijn
zUn plicht
plicht bebevan
iemand, die
die er
van iemand,
tracht.
Toen
de pijniging
pUniging afgeloopen
afgeloopen was,
was, beval
beval hij
hij zijn
zijn broeder,
broeder,
Toen de
hij des
desmorgens
morgensgedaan
gedaan had,
had, tetegaan
gaanslapen,
slapen, terwijl
terwijl
evenals
evenals hij
hij hem de verzekering ga.f, dat hij den volgenden dag vol- hijemdovrzkngaf,thijdevolnaghij in
in allen
allen gevalle
gevalIe gerust
gerust
komen
komen genezen
genezen zou
zou zUn;
zijn ; maar
maar dat
dat hij
hU,zoo
zoohij
hijnog
nogiets
ietsvan
vanzijn
zijnval
valmocht
mocht
kon
wezen en
en dat
dat hij,
kon wezen
gevoelen,
zou aarzelen,
aarzelen, zijne
zUne wrijvingen
wrijvingen voort
voort to
te zetten.
zetten.
gevoelen, niet
niet zou
Deze
deed, ofscho
ofschoon
zU den zieke niet heel aangenaam
aangenaam
Deze belofte deed,
on zij
in
de ooren
oorenmoest
moestklinken,
klinken,eene
eenegoede
goedouitwerking
uitwerking en
en was
was
in de
voldoende
te genezen.
genezen.Den
Denvolgenden
volgendonmorgen
morgonwas
washij
hij
voldoende om
om hem te
al bij
bU den
denopgang
opgang der
dorzon
zonopgestaan,
opgestaan, en
en toen
toon Joshua
Joshuawakker
wakker
werd,
wandeldo hij
hU reeds
reeds sedert
sedert lang
lang inindo
dolegerplaats
legerplaats rond,
rond,
werd, wandelde
met een
oenvroolij
vroolUk
ge~icht den
denYankee-Doodle
Yankee-Doodlo floot.
floot.
terwijl hU
bij met
k gezicht
Zijn
broeder was
was er
er niet
niet weinig
weinig verheugd
verheugd over,
over, dat hij
hU hem
hem
Zijn broeder
in zulk
zulk een
een goeden
goeden toestand
toestand aantrof,
aantrof,wenschto
wenschtehein
hemgeluk
gelukmet
met
hetuitmuntende
uitmuntendevan
van
zijn
en liet
lietniet
nietna,
na,teteroemen
rocmenopophet
zijn herstel en
het middel,
middel, dat
dathijhijgebezigd
gebezigdhad,
had,hetgeen
hetgeenSamuel
Samueldeed
doed huiveren
huiveren
bij
de herinnering
herinneringvan
vandedeverschrikkelijke
verschrikkelijke pijniging, die
die hij
hU
bij de
tweemaalondergaall'
had.
tweemaal ondergaan had.
Zoodra
zich overtuigd
overtuigdhad,
had,dat
datSamuel
SamuelDickson
Dicksonvolkomen
volkomen
Zoodra hij zich
hersteld
was, vroeg
vroeg hij
hij hem
hemnaar
naardedebijzonderheden
bijzonderheden van
van zijn
zijn
hersteld was,
tocht en naar de oorzaak van zijn val.
tochenardzkvijnal.
De
gewezen pachter
pachter liet
liet zich
zich niet
nietlang
langsmeeken
smeekenom
omto~ververDe gewezen
tellen, wat
waterermet
methem
hemgebeurd
gebeurdwas,
was,waarbij
waarbijhij
hijzijne
zijneontmoeting
ontmoeting
met Georges
Georges Clinton
Clinton echter
echter met
metstilzwijgen
stilzwijgen voorbijging.
voorbijging.
Dit verhaal
verhaal werd
werd gedurende
gedurende het
hetontbijt
ontbijtgedaan
gedaanenendoor
dooralle
alle
aanwezigen
belangstelling aangehoord.
Vooral de
de beide
beide
aanwezigen met belangstelling
aa ngehoord. Vooral
vrouwen, die deze eindelooze reis reeds lang moede waren, stelden
stelden
het levendigst
levendigst belang
belang inindedebeschrijving
beschrijvingder
derbekoorlijke
bekoorlijkevallei,
vallei,
die
Samuel Dickson
Dickson op
op zulk
zulkeene
eenezonderlinge
zonderlinge wijze
binnenwij ze binnendie Samuel
getreden was.
was.
benerervan
vanovertuigd,
overtuigd,
zeide
dezeopopden
dentoon
toonder
deroverover- Ik ben
zeide
deze
tuiging,
dat het
hetons
onszeer
zeermoeilijk
moeilijkzal
zalvallen,
vallen, eene
eene plaats
plaats tete
tuiging, dat
erons
ons metterwoon
metterwoon neer
neer te
te zetten.
zetten.
vinden, die
die beter
betergeschikt
geschiktisisom
om er
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- Dat zullen
zullen wij
wij eens
eens zien,
zien, antwoordde
antwoordde Joshua,
Joshua, terwijl
terwijlhij
hij
bedenkelük
het hoofd
hoofd schudde.
schudde.
bedenkelijk met
met het
gort en
en wist,
wist, wat
wat
Samuel
Samuel kende
kende zÜn
zijn broeder
broeder van
van haver
haver tot gort
hij
moest doen
doen om
om van
van hem
hem te
te verkrijgen
verkrijgen wat
wat hij
hij verlangde.
verlangde.
hij moest
- Wat mij
mij betreft,
betreft, hernam
hernamhijhijmet
metonverschilligheid,
onverschilligheid, ik
ik
ben
er niet
nietopopgesteld,
gesteld,mij
mijdaar
daarneer
neertetezetten,
zetten,liever
liever dan
dan
ben er
ergens
anders. Daar wij
wij al
al zoover
zoover in
inde
dewoestijn
woestijndoorgedrondoorgedronergens anders.
Laat
gen
zijn, beteekenen
beteekenen vijftig
minder niets.
gen zijn,
vijftig uren
uren meer
meer of
of minder
niets. Laat
vns
voorwaarts trekken
trekken;; wij
wij moeten
moeten Bene
eene goede
goede positie
positie overoverons voorwaarts
wij zullen
zullen alij
alijd
water
laten
voor hen,
hen, die
die ons
ons zullen
zullenvolgen
volgen;; wij
laten voor
d water
ea
land vinden,
vinden, al
al was
was het
hetook
ookbij
bijdedeHudsonsbaai.
Hudsonsbaai.
en land
wil zoover
zoo ver niet
nietgaan,
gaan, en
en als
als
- Drommels!
Drommels !zeide
zeide Joshua,
Joshua, ik wil
deze
vallei zoo
zoo is,
is, als
als je
jehaar
haarbeschrijft,
beschrijft,dan
danzullen
zullenwij
wijererons
ons
deze vallei
misschien
metterwoon neerzetten.
neerzetten.
misschien metterwoon
geloof nitlt,
dat de
de ligging
ligging der vallei
vallei naar
naar je
je zin
zin zal
zal
- Ik geloof
niet, dat
zijn, Joshua!
Joshua!
waarom niet
niet?P
- En waarom
- Weet ik het
Wat den
den een
eenbehaagt,
behaagt, mishaagt
mishaagt dikwijls
dikwijls
het P? Wat
aan
ander, en
en eigenlijk
eigenlijk heeft
heeft deze
deze ligging
ligging ook
ook niets
niets aanaanaan den ander,
genaams.
dat zullen
zullen wij
wijeens
eenszien,
zien,mompelde
mompelde Joshua
Joshua bij
bij
-— Hum!
hum ! dat
zich
zei ven.
zich zelven.
Samuel
niet langer
langer op
op aan,
aan, hij
hij zag,
zag, dat
dat hij
hij zijn
zijn
Samuel drong
drong er niet
g~sprek op
op iets
ietsanders.
anders.
doel
had, en bracht
bracht het
het gesprek
doel bereikt
bereikt had,
- Als
wij hier
hier vandaag
vandaag nog
nog blijven,
blijven, zeide
zeidè hij,
hij, dan
dan zal
zal ik
Als wij
de
huid van
van den
deneland,
eland,dien
dienikik
een
boomheb
hebopgehangen,
opgehangen,
de huid
aanaan
een
boom
met
gaan halen.
halen.
met Harry gaan
- Waarom
je mij
mij niet
niet meenemen
meenemenP? vroeg
vroeg Joshua
Joshua hem
hem
Waarom zou je
met een
een schijnbaar
schijnbaar onverschillig
onverschillig gezicht.
gezicht.
er pleizier
pleizier in
in hebt,
hebt, dan
dan isishet
hetmij
mijgoed,
goed, Joshua!
- Als
Als je er
Het zal mij aangenaam
zijn, je
je in
in mijn
myngezelschap
gezelschap tetehebben.
hebben. Hetzalmijng
aam zijn,
zoois,
is,dan
danmoesten
moesten
- Wel,
riep de
desquatter
squatter uit,
uit,als
alsdat
datzoo
Wel, riep
wy
maar met
met ons
ons allen
allen gaan
gaan:: dat
dat zal
zal een
een aardig
aardigtochtje
tochtje zijn.
zijn.
wij maar
Harry!
Sam !I Jack
Jack!! zegt
zegtaan
aanSandy,
Sandy,dat
dathijhijaan
aanonze
onzebedienden
bedienden
Harry ! Sam
wij
bericht
geeft:: laat
laatmen
mende
delegerplaats
legerplaatsonmiddellijk
onmiddellijkopbreken
opbreken;
bericht geeft
; wij
zullen den volgenden
volgenden nacht
nachtininde
devallei
valleidoorbrengen:
doorbrengen:op
opdeze
dezewijze
wyze
wjj in
in staat
staatzijn
zijnomom
alleseens
eensopopons
onsgemak
gemakop
optetenemen.
nemen.
zullen w,ij
alles
- Hoe
nu P
bracht Mistress
Mistress Dickson
Dickson in
midden, wil
wil je
je
Hoe nu
? bracht
in 't't midden,
de
legerplaats opbreken
opbreken om
om zulk
zulkeen
eenklein
klein
eindjeafafteteleggen
leggen?P
de legerplaats
eindje
heb je
je daartegen
daartegen in
in te
te brengen
brengen P
- Wat heb

91
- Niets,
maar mijns
mijns inziens
inziens vermoeien
vermoeien wij
wij do
de paarden
paarden en
en
Niets, maar
de
menschen op
op deze
deze wijze
wijze noodeloos.
noodeloos.
de menschen
denk, zei
zeidedesquatter
squatter droogjes,
droogjes, dat
dat ik toch
toch wel
wel zal
zal
- Ik
Ik denk,
weten,
wat er
er gedaan
gedaan moet
moet worden.
worden.
weten, wat
Dit zeggende
zeggende stond
stond hij
hij op
op om
omzelf
zelfzijne
zijnebedienden
bedienden tot
tot het
het
maken
haast aan
aan te
te sporen.
sporen. De
Debeide
beidevrouwen
vrouwenen
enSamuel
Samuel
maken van
van haast
Dickson
wil:!selden met
metelkander
elkandereen
eenveelbeteekenenden
veelbeteekenenden blik
blik::
Dickson wisselden
zij
hadden elkaar
elkaar allo
alle drie
driebegrepen
begrepen en
en waren
waren er
er nu
nuzeker
zekèr
zij hadden
van,
dat hun
hun tocht
tocht in de
de valei
valei zou
zou eindigen.
eindigen.
van, dat
uur later
later was
wasdedelegerplaats
legerplaatsopgebroken
opgebroken en
en sloeg
sloeg de
de
Een
Een uur
lange
karavaan den
den weg
weg naar
naar de
debergergte
bergergte langzaam
langzaam in,
in,
lange karavaan
voorafgegaan
door een tiental
tiental bedienden,
bedienden, die
die met
met bijlen
bijlen gewapend
gewapend
voorafgegaan door
en
belast waren,
waren, hun
hun eon
een doortocht
doortocht te
te banen.
banen.
en belast
hij weer
weer geheel
geheel
Ofschoon
beweerde, dat
dat hij
Ofschoon Samuel
Samuel Dickson
Dickson beweerde,
beter
was, had
had hij
hij er
er toch,
toch, in
inplaats
plaats van
van tetepaard
paard totestijgen,
stijgen,
beter was,
te nemen
nemen op
op een
een wagen
wagen
dè
voorkeur aan
aan gegeven,
gegeven, -plaats
de voorkeur
plaats te
tusschen
zijne schoonzuster
schoonzuster en
enzijne
zijnenicht,
nicht,waarmee
waarmeehijhijvroolij
vroolijk
tusschen zijne
k
praatte
om .het vervelende
vervelendevan
vanden
denweg
wegeen
eenweinig
weinigop
optetekorten.
korten.
praatte om•het
Nu
endan
danvestigde
vestigdede
degewezen
gewezenpachter
pachter op
op het
hetbleeke
bleeke en
Nu en
zwaarmoedige
het meisje
meisje een
eenblik,
blik,waarin
waarin eene
eene
zwaarmoedigegezicht
gezicht van
van het
in de
de
uiterst
schalksche uitdrukking
wreef hij
hij zich
zich in
uiterst schalksche
uitdrukkinglag,
lag, en
en wreef
handen, terwijl
terwijl hij
hij een
een paar
paar malen
malen hemde.
hemde.
De
beidevrouwen
vrouwen'‘‘begrepen
"begrepen niets
van deze
deze zonderlinge
zonderlinge
De beide
niets van
tevergeefs, dat
dat zij
zij den
denouden
oudenpachter
pachter
pantomime,
pantomime, maar
maar 't't was tevergeefs,
ondervroegen;
deze vergenoegde
vergenoegde er
mee, in
in plaats
plaats
ondervroegen ; want
want deze
er zich mee,
geven, geheimzinnig
geheimzinnig met
met het
het hoofd
hoofd tete
van
eenig antwoord
antwoord te geven,
van eenig
schudden,
bracht het
hetgesprek
gesprekbehendig
behendigop
oponverschillige
onverschillige
schudden, en
en bracht
onderwerpen.
Ondertusschen
woorden van Samuel
Samuel Dickson
Dickson een
een
Ondertusschen hadden
hadden de
de woorden
diepen
indruk gemaakt
gemaakt op
diens broeder,
broeder, zonder
zonder dat
deze het
het
diepen indruk
op diens
dat deze
had
willen laten
laten blijken.
blijken. Hij
Hij had
had zich
zich dan
dan ook,
ook, in
in plaats
plaats van
van
had willen
rijdf\ln
en
overeenkomstig
gewoonte naast
naast de
de karavaan
karavaan teterij
overeenkomstig zijne
zijne gewoonte
den en
zijn
paard te noodzaken,
noodzaken, den
den gelijkmatigen
gelijkmatigen stap
stap der
derlastdieren
lastdieren
zijn paard
te volgen,
volgen, voor
voor don
den eersten
eersten wagen
wagengeplaatst
geplaatst;; maar
maar al
alspoedig
spoedig
kon
hij geen
geen weerstand
weerstand meer
meer bieden
bieden aan
aan de
denieuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid,
kon hij
bij zich. Na
Na
waardoor
verteerd werd,
werd,en
enriep
riepzijne
zijnedrie
drie zonen
zonen bij
waardoor hij
hij verteerd
verloop
eenigeoogenblikken
oogenblikkengaven
gavendedevier
viermannen
mannenhunnen
hunnen
verloop van eenige
drafvoort
voorten
enkwakwapaarden
sporen, reden
reden in
in een
eengestrekten
gestrektendraf
paarden de
de sporen,
men
de bergengte.
bergengte.
men in de
ik den
den visch
visch in
in het
hetnet,
net,zei
zeiSamuel
SamuelDickson
Dickson
- Daar
heb ik
Daar heb
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op
een vroolij
vroolijkell
hij zijne
zijneschoonzuster
schoonzuster naar
naarzijn
zijn
op een
kon toon,
toon, terwijl hij
broeder wees.
wees.
deze vallei
vallei werkelijk
werkelijk zoo
zoo mooi
mooi als
alsjejezegt
zegt?
vroeg
- II:l
Is deze
? vroeg
MistreHs
Dickson hom
hem met
met belangstelling.
belangstelling.
Mistress Dickson
- Nog veel
voel mooier
mooier:t
is een
een echt
echtaardsch
aardschparadijs.
paradijs. Je
Jezult
zult
: t is
er zelf
zelf over
overkunnen
kunnenoordeelen.
oordeel en. Het
Hetis is
onmogelij k, honderd
honderd
onmogelijk,
uren
in den
denom
omtrek
eene streek
streek te
te vinden,
vinden,die
dieaangenamer
aangenameren
en
uren in
trek Bene
beter
gelegen is.
is. Alles
Alles isisererin in
overvloedtetevinden,
vinden, hout,
hout,
beter gelegen
overvloed
Weet ik
ik het,
het, wat
wat al
al
water,
wild van
van allerlei
allerlei soort.
soort. Weet
water, gras,
gras, wild
meer?
meer ?
- Als
Joshua het
hetmaar
maargoedvindt,
goedvindt,zich
zichdaar
daarmetterwoon
metterwoon
Als Joshua
neer
te zetten.
zetten.
neer te
wel een
een weinig
weinig van
van je
je zelf
zelf afhangen.
afhangen.
. - Dat
Dat zal wel
- Och, Samuel!
Samuel! Je
Jevooronderstelt,
vooronderstelt,dat
datikikop
opmijn
mijnechtgenoot
echtgenoot
een
invloed oefen,
oefen, dien
volstrekt niet
niet bezit.
bezit. Jo
Jekent
kentzijne
zijne
een invloed
dien ik volstrekt
hem;
zucht
tot eon
eenreizend
reizendenentrekkend
trekkendleven;
leven;niets
nietsbevalt
bevalthom;
zucht tot
hij
heeft het
het nergens
nergens naar
naar zijn
zijn zin.
zin.
hij heeft
zal hem
hemhier
hierwel
welnaar
naarden
denzin
zinzijn,
zijn, dat
datbeloof
beloof ik
ik
- Het
IIet zal
je, als
als je
je het
hetten
tenminste
minste zelf
zelfwilt.
wilt.
- De hemel
hemel geve
gevehot
het! Izeide
zeidezij
zijmet
meteen
een onderdrukten
onderdruktenzucht.
zucht.
hetbeslissende
beslil:lsende
- Stil!
komt hij
hij aan.
aan. Opgelet
Opgelet!! Nu
Nuisishet
Stil ! Daar
Daar komt
oogenblik
daar.
oogenblik daar.
Werkelijk kwam
kwam Joshua
JoshuaDickson
Dicksonmet
metBene
eeneverbazende
verbazendesnelsnelheid aanrijden en
en bleef
bleef bij
bij den
denwagen
wagen stilstaan.
stilstaan.
- Heidaar
tot zijn
zijnbroeder
broedermet
meteen
eenhijgende
hijgende
Heidaar! ! zeide
zeide hij
hij tot
stem,
kom uit
uit de
de vallei.
vallei.
stem, ik kom
- Zoo!
een onverschillig
onverschillig gezicht,
gezicht,
Zoo ! antwoordde
antwoordde Samuel
Samuel met een
heb
je dedehuid
huidvan
van
den
eland
gevondenop
opdedeplaats,
plaats, waar
waar
heb je
den
eland
gevonden
ik deze
deze opgehangen
opgehangen had?
- Denk je,
je, dat
dat ik
iknog
nogaan
aande
dehuid
huidvan
vanjejeeland
elandgedacht
gedacht
heb? hernam
hernam hij.
hij.
dan, Joshua?
Joshua?
- Waaraan dan,
- Lieve
hemel! begrijp
begrijp je
je mij
mij niet
niet?
Dieheerlijke
heerlijkevallei
vallei!
Lieve hemel!
? Die
!
N
ooit van mijn
mijn leven
leven heb
hebikikeen
eenprachtiger
prachtigerenenschilderachtiger
schilderachtiger
Nooit
oord
gezien.
oord gezien.
- Jongens!
wat overdrijf
overdrijf je
je nu!
nu! De
De vallei
valleiisiswel
welzoo
zoo kwaad
Jongens! wat
hetisiserertoch
tochverre
verre
vandaan,
overdrevene
niet,
maar het
niet, maar
vandaan,
datdat
zijzijdedeoverdrevene
loftuitingen
zou verdienen,
verdienen, die
daaraan geeft.
geeft.
loftuitingen zou
die je daaraan
- Wat ben
ben je
jetoch
tocheen
eenzonderling
zonderling man,
man, Samuel!
Samuel! zeide
zeide hij
hij
op
een ongeduldigen
ongeduldigen toon,
toon, dat
datjejealtijd
altijdeen
eenander
andergevoelen
gevoelen
op een
--
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hebt
dan ik.
ik. Het
Het is
is genoog,
genoeg, dat
dat iets
iets nilj
mij bevalt
bevaltom
om tetemaken,
maken,
hebt dan
dat
het jou
jou terstond
terstond mishaagt.
mishaagt.
dat het
dan plan,
plan, eene
eenekolonie
kolonie inindeze
deze vallei
vallei aan
aan te
te
-— Heb
I.Ieb je dan
loggen,
man?? vroeg Mistress
Mistt·ess Dickson.
Dickson.
loggen, man
eene kolonie, vrouw!
haarechtgenoot
echtgenoot or
er terstond
terstond
- Ja, eene
vrouw ! liet haar
op
volgen. Je
moet wetón,
pJan heb,
heb, mij
mij van
van de
de
op volgen.
Je moet
weten,dat
dat ik
ik plan
geheele
vallei meester
meester te
te maken.
maken. Zij
Zijbehoort
behoortaan
aanniemand
niemandtoe,
toe,
geheele vallei
zij aan
aan ons
onstoebehooren
toebehooren : ik
ik denk
denkhaar
haal'tustuswelnu,
daarom zal
zal zij
welnu, daarom
schoo
broeder en mij
mij teteverdeelen.
verdeelen.
schen mijn
mijn broeder
milbetreft,
betreft,heb
hebikikzooveel
zoo veelgrond
grond
- Och,
zeide Samuel,
Samuel, wat
wat mij
Och, zeide
niet noodig.
noodig.
zult zooveel
zooveel grond
grond hebben,
hebben, als
als waarop
waarop je
jewettig
wettigaanaan- Je zult
spraak
kunt maken,
maken, Samuel
Samuel!! Denk
Denk je
je misschien,
misschien, dat
dat ik
ik je
je
spraak kunt
belangen
tegenwerken?
belangen wil tegenwerken
milvoor,
voor,*dat
'datererzulk
zulkeene
eenegedachte
gedachte
-— De hemel
hemel beware
beware erermij
bil
mil zou
zou opkomen,
opkomen, Joshua!
Joshua!
bij mij
- Je moest
moest er
ereerst
eerstnog
nogeens
eensover
overnadenken,
nadenken, man! alvorens
alvorens
zulk
een gewichtig
gewichtig besluit
besluittetenemen,
nemen, bracht
brachtzijne
zijne vrouw
vrouw in
in
zulk een
het midden.
midden.
- Ik heb
heb ereralalover
overnagedacht,
nagedacht, en
en mijn
miln besluit
besluit isis onheronherdeze vallei,
vallei, ikikherhaal
herhaalhot
hetnogmaals,
nogmaals,
roepelilk
genomen. In deze
roepelijk genomen.
zullen
wil ons
ons metterwoon
metterwoon neerzetten,
neerzetten, en
en wat
wat ikikjejezeg,
zeg,isiszoo
zoo
zullen wij
waar,
de jongens
jongens al
al aan
aan het
het werk
werkgezet
gezet heb.
heb .
waar, dat
dat ik do
. - Hoezoo
het work
werk?
Hoezoo aan
aan het
?
Samuel!! zij
vellen al boomen
boomen on
en perken
perken het
het terrein
terrein
- Ja, Samuel
zij vellen
af.
Het zal
zalalles
allesgauw
gauwafgedaan
afgedaanmoeten
moetenworden,
worden,het
hetjaargetijde
jaargetijde
af. Het
is
vergevorderd,
gevorderd,wij
wilhebben
hebbengeen
geenoogenblik
oogenblik teteverliezen,
verliezen,
is alalver
wij willen,
willen, dat
dat onze
onze woning
woning tegen
tegen den
den winter
winter klaar
klaar is.
is.
als
als wij
tusschenpoozen
Gedurende
gesprek, dat
dateenigszins
eenigszinsbijbiltusschenpoozen
Gedurende dit gesprek,
gevoerd
werd, was
was de
de karavaan
karavaan aldoor
aldoorvoortgetrokken,
voortgetrokken, zoodat
zoodat
gevoerd werd,
zij
zich reeds
reeds bijna
bijna halverwege
halverwege do
de bergengte
bergengtebevond.
bevond.
zij zich
- Kijk
eens, hernam
hernam Joshua,
Joshua, niets
nietsisisgemakkelijker
gemakkelijker dan
dan
Kijk eens,
dezen
versperren, als
als hot
het noodig
noodig is.
is.
dezen doortocht
doortocht te
te versperren,
moeten vele
vele Roodhuiden
Roodhuiden in de
de omstreken
omstreken zijn.
zijn.
- El'
Er moeten
kanons
onsdat
datschelen
schelen?
Wijzijn
zijnimmers
immersmet
metons
ons velen.
velen.
- Wat kan
? Wij
- Dat
is waar,
waar,maar
maaringeval
ingevalvan
vaneen
eenaanval
aanval van
vanhunnen
hunnen
Dat is
wij opopgeonerlei
geenerleivreemde
vreemde hulp
hulp kunnen
kunnen rekenen
rekenen
kant
zouden wij
kant zouden
en
tot onze
onze eigono
eigene krachten
krachten beperkt
beperkt zijn.
zijn.
en tot
zouden voldoende
voldoende zijn.
Geloof het vrij,
vrij, Samuel
Samuel!!
- Deze
Deze zouden
zijn. Geloof
ik;; alleen
alleen /vrees
de Indianen
Indianen ons
ons niet
niet
- Dat
hoop ik
Dat hoop
!vrees ik,
ik, dat de
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in
hetrustig
rustigbezit
bezitvan
vandeze
dezestreken
strekenzullen
zullenlaten,
laten,vooral
vooral als
als
in het
zij
zoo goed
goed van
va.n wild
wild voorzien
voorzien zijn,
zijn, als
als het
het wel
wel schijnt.
schijnt.
zij zoo
Wie denkt
denktdaaraan
daaraan?
Alsde
deIndianen
Indianenkomen,
komen,
- Kom,
kom!! Wie
Kom, kom
? Als
dan
zullen wij
wij hen
hen op
op zulk
zulkeene
eenewijze
wijzeontvangen,
ontvangen, dat
dat hun
hunde
de
dan zullen
lust
om twist
twist met
met ons
ons tetezoeken
zoeken voor
voor altijd
altijd vergaat.
vergaat.
lust om
- Welnu,
dan leeft,
leeft, dan
dan zorgt!
zorgt!
Welnu, die dan
- Je bent
bentonuitstaanbaar
onuitstaanbaarmet
metjejeonheilspellende
onheilspellendegedachten,
gedachten,
Samuel!
Samuel !
- Je·
bedriegt je, Joshua!
Joshua I ik
ik ben
benvoorzichtig
voorzichtig:: dat
dat isisalles.
alles.
Je bedriegt
De
squatterwas
wasniet
niet.in.inzijn
zijnhumeur
humeurover
overdedeantwoorden,
antwoorden,
De splatter
die
zijn broeder
broeder hem
hem gaf,
gaf, en
en zag
zag er
ereensklaps
eensklaps van
van afafom
omlanlandie zijn
ger
met hem
hem to
te praten.
praten. Hij
Hij gaf
gaf zijn
zijn paard
paard de
de sporen
sporen en
en ververger met
wijdorde
in galop.
galop.Samuel
Samuelkeek
keekhem
hemmet
meteen
eenvergenoegden
vergenoegden
wij derde zich
zich in
blik na.
na.
- Nu
kan je
je gerust
gerust zijn,
zijn, zeide
zeide hij
hij lachende
lachende tot
tot zijne
zijne
Nu kan
schoonzuster,
met het
het bebeschoonzuster,Joshua
Joshuaisis er
er van
van overtuigd,
overtuigd, dat
dat ik
ik met
sluit,
hetwelk hij
hij genomen
genomen heeft,
heeft, niet
niet ingenomen
ingenomen ben,
ben, en al
al
sluit, hetwelk
mij te
te dwarsboomen,
dwarsboomen, zou
zou hij
hij nu
nu niet
niet
was
alleen maar
maar om
om mij
was het alleen
van
zijn plan
plan om
om zich
zich hier
hier tetevestigen
vestigenwillen
willen afzien.
afzien.
van zijn
niet een
een beetje
beetje tetever
vergegaan
gegaanininhetgeen
hetgeenjejehem
hem
- Ben
Ben je niet
gezegd
gezegd hebt?
- Volstrekt niet
niet:: ikikheb
hebintegendeel
integendeelniets
nietsanders
andersgedaan
gedaan
dan
aan te
te sporen.
sporen.
dan hem aan
- Ik moet
moet bekennen,
bekennen, dat
dat hetgeen
hetgeen je
je omtrent
omtrent de
de Indianen
Indianen
gezegd
mij ongerust
ongerust gemaakt
gemaakt heeft.
heeft. Denk
Denk je,
je,dat
datzij
zijzich
zich
gezegd hebt
hebt mij
dezen
uit ophouden
ophouden?
dezen kant uit
- Ik vermoed
vermoed het
het ten
tenminste
minste:
wijbevinden
bevindenons
onstetemidden
midden
: wij
van
grondgebied, maar
maar ik
ik denk
denk niet,
niet, dat
datzijzijereraan
aanzullen
zullen
van hun grondgebied,
denken,
ons aan te
te vallen,
vallen, als
als wij
wij ten
tenminste
minste geen
geen aanval
aanval op
op
denken, ons
hen doen.
doen.
...... Maar
Maar als
als deze
deze vallei
vallei hun
huneens
eenstoebehoort
toebehoort?
- Welnu, zuster
zuster!! dan
dan zal
zal het
het ons
onsvrij
vrijstaan,
in der
del'
staan, er
er in
minne
handelen met
met den
den stam,
stam, die
dieererdedeeigenaar
eigenaarvan
van
minne over
over te handelen
is.
Wij zullen
zullen haar
haar van
Roodhuiden koopen
koopen: : dat
iets,
is. Wij
van de Roodhuiden
dat is iets,
.:wat
dagelijks gebeurt.
gebeurt.
wat dagelijks
- Je kent
kent Joshua
Joshua immers
immers:: nooit
nooit zal hij
hij er
ertoe
toetetebewegen
bewegen
zijn,
zulk een
een koop,
koop, onverschillig
onverschillig met
met wien,
wien, te
te sluiten.
sluiten. Je
Je
zijn, zulk
kent
zijn stelregel
stelregel toch
toch wel,
wel,dat
datdedegrond
grondtoebehoort
toebehoortaan
aanhem,
hem,
kent zijn
die dezen
dezen in
in bezit
bezit genomen
genomen heeft.
heeft.
- Dat
is waar.
waar. Welnu,
Welnu, zuster
zuster !I dan
dan zullen
zullen wij
wij een
een·poging
poging
Dat is
-^-
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doen
om hem,
hem, ingeval
ingevalvan
vannood,
nood,van
vangevoelen
gevoelen te
te doen
doen ververdoen om
anderen,
en ik
ik hoop,
hoop, dat
dat wij
wij zullen
zullen slagen.
slagen. Komaan,
Komaan, laat
laat ons
ons
anderen, en
nu dit
dit Eden,
Eden, dat
datons
onsvoortaan
voortaanzalzaltoebehooren,
toebehooren,binnentreden.
binnentreden.
welkeen
eenheerlijke
heerlijkestreek
streek!! riep
riep zij
zij uit,
uit,terwijl
terwijlzij
zij de
de
--- 0,0,welk
handen
van bewondering
bewondering ineensloeg.
ineensloeg.
handen van
Miss
kon, ondanks
ondanks de
desomberheid
somberheidenendedestilzwijgend-.
stilzwijgendMiss Diana kon,
heid,
die haar
haargewoonlijk
gewoonlijk eigen
eigen waren,
waren, een
een uitroep
uitroep van
van ververheid, die
wondering
bedwingen bij
het zien
zien van
van het
heigrootsche
grootsche
wondering niet
niet bedwingen
bij het
landschap,
eensklaps aan
aan haren
haren blik
blikvertoonde.
vertoonde.
landschap, dat
dat zich eensklaps
- Bedaard wat,
wat, Samuel
Samuel Dickson.
Dickson. Je
Jevader
vaderisisvlak
vlakbij
bij ons.
ons. Als
Als
hij je
jehoorde,
hoorde,dan
danzouden
zoudenwe
weweer
weervan
vanmeet
meetaan
aanmoeten
moetenbeginnen.
beginnen.
Op.
van honderd
honderd schreden
schreden voor
voor hen
hen was
wasJoshua
Joshua
Op. een
een afstand
afstand van
Dickson blijven
blijven staan
staan:: zijne
zijnezoons
zoons stonden
stonden achter
achter hem
hem geschaard,
geschaard,
te paard
paard en
en met
met het
het geweer
geweer in
in de
de hand.
hand.
De squatter
squatter hield
hieldeene
eeneAmerikaansche
Amerikaanschevlag
vla.gin
in de
de rechterhand.
rechterhand.
Toen
al dedewagens
wagensdedevallei
valleibinnengereden
binnengereden waren,
waren, gaf
gaf de
de
Toen al
squatter
eenwenk,
wenk,waarop
waaropde
dekaravaan
karavaanstil
stilhield
hielden
endo
debedienden
bedienden
squatter een
zich
omstreeks ·twintig
schreden van
van hunnen
hunnen heer
heer in
inhet
hetgelid
gelid
zich omstreeks
twintig schreden
schaarden.
Samuel Dickson,
Dickson, zijne
zijne schoonzuster
schoonzuster en zijne
zijne nicht
nicht
schaarden. Samuel
waren
eenigen, die op
op hun
hun wagen
wagen waren
waren blijven
blijven zitten.
zitten.
waren de eenigen,
De squatter
squatter liet
lietzijne
zijnevlag
vlagdaarop
daaropboven
bovenzijn
zijnhoofd
hoofdwapperen,
wapperen,
terwijl zijn
zijn paard
paardallerlei
allerleisprongen
sprongenmaakte
maakteen
enbegon
begon te
te steigeren.
steigeren.
hij den
denvlaggestok
vlaggestokininden
dengrond
grondenenzeide
zeidemet
meteene
eene
Daarop
Daarop stak hij
luide
krachtige stem
stem::
luide en krachtige
neem deze
dezeonontginde
onontgindelandstreek
landstreekininbezit
bezitop
opgrond
grond van
van
- Ik neem
het recht
recht van
vanden
deneersten
eerstenbewoner
bewoner:
verklaarmij
mijdaarvan
daarvan
: ikikverklaar
Roodoenig en
en alleen
alleenheer
heerenen
meester,enenalsalsiemand,
iemand,Blanke
BlankeofofRoodmeester,
huid,
zich het
heteigendomsrecht
eigendomsrecht daarvan
daarvan durft
durftaanmatigen,
aanmatigen, dan
dan
huid, zich
haar als
alsdedemijne
mij neweten
wetenteteverdedigen.
verdedigen.Leve
LeveAmerika!
Amerika!
zal
zal ik haar
- Hoera! Leve
Leve Amerika!
Amerika! riepen
riepen alaldedeaanwezigen
aanwezigen met
met
geestdrift uit.
- Beste
vrienden! hernam
hernam de
de squatter,
squatter, wij
wij zijn
zijnnunuop
oponze
onze
Beste vrienden!
wij zullen
zullen ontginnen,
ontginnen,
woonplaats aangekomen.
aangekomen. Deze
Deze vallei,
vallei, welke
welke wij
en
die, naar
naarikikhoop,
hoop,weldra
weldraeen
eentijd
tijdvan
vanvoorspoed
voorspoed en
en bebeen die,
schaving zal
zal zien
zienaanbreken,
aanbreken,zal
zalvoortaan
voortaande
deElandsvallei
Elandsvalleiheeten.
heeten.
Hoera! Leve
LeTededeElandsvallei
Elandsvallei!!Leve
LeveJoshua
J oshtiaDickson
Dickson!!
herhaalden de
de aanwezigen.
aanwezigen.
De
squatter plaatste
plaatste zich
zichdaarop
daaropmet
metzijne
zijnezonen
zonen aan
De squatter
aan het
hoofd
der karavaan
karavaan en
en bracht
bracht haar
haar naar
naar de
de plaats,
plaats, waar
waar het
het
hoofd der
legerkamp
voorgoed moest opgeslagen
opgeslagen worden.
worden.
legerkamp voorgoed
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Het
was juist
juist middag,
middag, toen
toen het land
land door
Goor Joshua
Joshua Dickson
Dickson
-Iet was
genomen werd.
werd. Des
namiddags ton
ten twee
twee ure
plechtig in bezit genomen
Des namiddags
en reeds
reeds onder de
onverboomen
begonnen de eeuwenheugende boom
de onverbiddelijke bijl der squatters
squatters te vallen.
vallen.

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK IX.

Waarin Diana Dickson aangevallen
aangevallen wordt
wordt door
door een
een vijand,
vijand,
Waarin
haar hond
hond Dardar
Dardar gemeenti
gemeene zaak
zaak maakt.
maakt.
met wiep
wien haar

De Noord-Amerikanen
Noord-Amerikanen kunnen
kunnenwerken
werkenmet
meteene
eene voortvarendvoortvarendheid,
die inderdaad
inderdaad verwonderlijk
verwonderlijk mag
mag heeten
heeten;; zij
zijbezitten
bezitten
heid, die
hanteeren der
der bijl,
bijl, die
die opmeropmervooral
vooral eene
eene vaardigheid
vaardigheid in
in het hanteeren
kelijk
is. De
Dewijze,
wijze,waarop
waaropzijzijdedeboomen
boomenomverhouwen
omverhouwen en
en
kelijk is.
den
grond ontginnen,
ontginnen, isis onbegrijpelijk
onbegrijpelijk en
en overtreft
overtreft alles,
alles, wat
wat
den grond
de
verbeelding ininden
denongeloofelijksten
ongeloofelijksten overvloed
overvloed kan uitdenken.
uitdenken.
do verbeelding
Vijftig
Amerikaansche houthakkers
houthakkers zijn
zijn voldoende
voldoende om
om alalde
de
Vijftig Amerikaansche
boomen
een uitgestrekt
uitgestrekt bosch
bosch in
in minder
minder dan
dan een
eenmaand
maand
boomen van
van een
te vellen.
vellen.
De
wijze, waarop
waarop zij
ziJ daarbij
daarbij to
te werk
werkgaan,
gaan,isiskarakteristiek.
karakteristiek.
De wijze,
Zij
werken in
in dodewoestijn
woestijnaltijd
altijdininhet
hetvooruitzicht,
vooruitzicht, dat,
dat,
Zij werken
hoewel
hoogmoedig, toch
logisch is,
dat de
de
hoewel vrij
vrij hoogmoedig,
toch ook
ook zeer
zeer logisch
is, dat
nederige
plantage, door
door hen
hen ininhet
hetaanzijn
aanzijngeroepen,
geroepen,later
latereene
eene
nederige plantage,
zijnemen
nemendienovereenkomstig
dienovereenkomstig
gewichtige
stad zal
zal worden,
worden, en
enzij
gewichtige stad
hunne maatregelen.
maatregelen.
lIet
dat men
men wil
wilontginnen,
ontginnen,wordt
wordteerst
eerstininverschilverschilZiet terrein, dat
lende
behulp van
van de
de bijl
bijl verlende deelen
deelen gesplitst,
gesplitst, paden,
paden, die
die met
met behulp
de straten
stratenvoor,
voor,de
degrootere
grootereopperoppervaardigd
worden, stellen
stellen de
vaardigd worden,
vlakten
verbeelden de
die men
men hier
hier en
endaar
daarin
in
vlakten verbeelden
do pleinen,
pleinen, palen,
palen, die
den
heeft geslagen,
geslagen, of
ofboomen,
boomen, die
diemen
menmet
metopzet
opzet heeft
heeft
den grond heeft
laten
staan,' wijzen de
de richting
richting der
derdwarsstraten
dwarsstraten aan,
aan,alsmede
alsmede
laten staan,.
magazijnen, de
dewerkplaatsen
werkplaatsen en
en
de
plaats, die
die dedehuizen,
huizen,dedemagazijnen,
de plaats,
de
later zullen
zullen beslaan.
beslaan.
de stallen later
Wanneer
dit eerst
eerstvoltooid
voltooid en
enalles
allesgoed
goedbepaald
bepaaldis,is,begeeft
begeeft
Wanneer dit
men
zich met
met een
een koortsachtigen
koortsachtigen ijver
ijver aan
aanden
denarbeid
arbeiden
enworwormen zich
den
de honderdjarige
honderdjarigeboomen,
boomen,die
dievaak
vaakBene
ceneverwonderlijke
verwonderlijke
den de
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hoogte
dikte bereikt
bereikt hebben,
hebben, niet
meteene
eeneverbazende
verbazendesnelheid
snelheid
hoogto en
en dikte
omvergehouwen.
l\len
bouwt eerst
eerst stallingen
stallingen voor
voor het
het vee,
vee,verder
verderBene
eene
Men bouwt
smederij,
een timmermanswinkel,
timmermanswinkel, een
een houtzaagmolen,
houtzaagmolen, enz.,
enz.,
smederij, een
waarvan
do werklieden
werklieden terstond
terstond bezit
bezit nemen
nemen en
enwaarin
waarin zij
zij
waarvan do
zich
het werk
werkbegeven.
begeven.
zich aan het
De
grond, die
die bijna
bijnageheel
geheelopgeruimd
opgeruimd isisen
enwaarop
waarop nog
nog
De grond,
slechts
tronken der
derboomen
boomenzijn
zijnblijven
blijvenstaan,
staan,die
diemen
men later
later
slechts de tronken
zal wegnemen,
wegnemen, wordt
wordtdadelijk
dadelijkbeploegd
beploegden
enbezaaid
bezaaid:: alles
alles gaat
gaat te
te
gelijk
de beste
beste orde
orde voort
voort en met
met een
een ijver,
!iver, die
die nooit
nooit bekoelt.
bekoelt.
gelijk in de
ln
dagen is
is het
hetlandschap
landschapgeheel
geheelveranderd,
veranderd,en
endaar,
daar,
Ln eenige
eenige dagen
waar
vroeger een
een maagdelijk
maagdel!ik woud
woud met
metgeheimzinnige
geheimzinnige en
en
waar vroeger
ondoordringbare
stond, ziet
ziet men
men eensklaps,
eensklaps, als
als door
door
ondoordringbare diepten
diepten stond,
den
tooverstaf van
van een
eenmachtigen
machtigentooveraar,
tooveraar,dedebeginselen
beginselenvan
van
den tooverstaf
een
stadje verrijzen,
verrijzen, dat
dat op
opzijn
zijnhoogst
hoogst tien
tien jaren
jarenlater
latereen
een
een stadje
rijke,
handeldrijvende, bloeiende
bloeiende stad zal
zal zijn
zijn en
enwelker
welkerbevolbevolrijke, handeldrijvende,
king,
die van
mnalle
allehoeken
hoekender
deraarde
aardebij
bijelkaar
elkaargekomen
gekomen is,
is,
king, die
zestigduizend
duizendinwoners
inwonerszal
zalbeloopen.
beloopen.
een
getal van
vanvijftig
vijftigà àzestig
een getal
~Iaar
squatter, de
deeerste
eersteaanlegger
aanleggervan
vandeze
dezenieuwe
nieuwestad,
stad,
Maar de squatter,
zal
verdwenen zijn,
zijn, zonder
zonder eenig
eenig spoor
spoor van
van zich
zich achter
achter tete
zal verdwenen
laten:
men weet
weet zijn
zijn naam
naam zelfs
zelf.'3 niet;
niet;
laten : niemand
niemand kent
kent hem,
hem, en
en men
wanneer
z!in werk
werk voltooid
voltooid is,
is, zal
zal hij
hij een
een somberen
somberen blik in
in
wanneer zijn
de
rondte slaan,
slaan, en
enverschrikt,
verschrikt,dat
dathijhijdede
woestijnzoo
zoobevolkt,
bevolkt,
de rondte
woestijn
zijne nabijheid ziet,
ziet,
de beschaving, die
die hij
hij ontvluchtte, zoo dicht in zijne
zal
hij weder
weder dieper
dieperinindedewoestijn
woestijndoordringen,
doordringen,ten
teneinde
eindeeene
eene
zal hij
andere
onbebouwde streek
op te
te zoeken,
zoeken, die
die hij
hij evenals
evenals de
de
andere onbebouwde
streek op
vorige
herscheppen, zonder
voordeel van
trekvorige zal
zal herscheppen,
zonder er
er eenig
eenig voordeel
van te trekken,
en dan
danzal
zalhijhijin in
vergetelheidsterven
sterventen
tengevolge
gevolge van
van
ken, en
vergetelheid
eene
hinderlaag, hem
door de
de Indianen
Indianen gelegd,
gelegd, of in
in den
den een
een
eene hinderlaag,
hem door
of anderen
anderen afgelegen
afgelegen hoek
hoek der
derwoestijn
woestijn door
door den
den klauw
klauw van
van
een
wild dier,
dier, of
of van
van honger
honger en
enellende
ellendeomkomen.
omkomen.
een wild
Maar
zijn zwerftocht
zwerftocht over do
de aarde
aarde zal
zal niet
nietvruchteloos
vruchteloosgegeMaar zijn
weest
zijn: : hij
hij zal
zal een
een grootsch
grootsch werk
werkhebben
hebben verricht,,
verricht,. waarwaarweest zijn
van
duizenden hun voordeel
voordeel zullen
zullen trekken
trekken;; dank
dank zij
zij hem
hemzal
zal
van duizenden
debeschaving
beschavingde
de barbaarschbarbaarschde
ontwikkeling voortgegaan
voortgegaanzijn,
zijn,de
de ontwikkeling
zoo zal
zal hij,
hij, zonder
zonder het
bet te
te weten
weten
heid
vervangen hebben,
hebben, en
en zoo
heid vervangen
en
zonder er
er zich
zichzelfs
zelfsover
overte te
bekommeren, een
eenvan
vandie
die
en zonder
bekommeren,
onbekende
menschheid zijn,
zijn, wier
wier roemrijke
roemrijke
onbekende weldoeners
weldoeners der
der menschheid
martelaarsgeschiedenis,
onmogelijk te
te beschrijven
beschrijven is,
is, zoozoomartelaarsgeschiedenis, die
die onmogelijk
vele
en zedige
zedige slachtoffers
slachtoffers telt.
telt.
vele edele en
De
den Missouri.
1Ilissouri.
De outlaws van den
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,Toshua
Dickson ging
ging niet
niet anders
anders te
te werk
werk dan
dan de
deoverige
overige
Joshua Dickson
squatters.
de vallei
valleiinintwee
tweegelijke
geljjkedeelen
deelentusschen
tus8chon hem
hem
squatters. Na de
hijzich
zichmetmetzeI
ven en
zijn broeder
broeder verdeeld
verdeeld te
te hebben,
hebben, zette
zette hij
zelven
en zijn
terwoon
het uiteinde
uiteinde van
van het
hetstuk
stukland,
land, door
door de
de
terwoon neder
neder op
op het
samenvloeiing
beide rivieren
rivieren gevormd.
gevormd. Samuel
SamuelDickson
Dickson
samenvloeiing der
der beide
kant der
der vallei
vallei aan
aan den
den oever
oever
veBtigde
zich aan
aan den
den anderen
anderen kant
vestigde zich
der
waaraan men,
men, tot
tot een
een aandenken
aandenken aan
aan de
de jacht
jachtvan
van
der rivier, waaraan
den
braven pachter,
pachter, den
den naam
naam van
van Elandsrivier
Elandsriviergegeven
gegeven had.
had.
den braven
Daarop
ieder hunner
hunnereen
eenbegin
beginmet
metzijne
zijnewerkzaamwerkzaamDaarop maakte ieder
heden.
Deze
zulk een
een verbazender
verbazenden spoed
spoed verricht,
verricht, dat
dat
Deze werden
werden met
met zulk
er op
op zijn
:r4jn hoogst
hoogst drie
drieweken
wekensedert
sedertdedeaankomst
aankomstder
dersquatters
squatters
verloopen
de voornaamste
voornaamste gebouwen
gebouwen reeds
reeds waren
waren
verloopen waren,
waren, toen de
opgetrokken.
De huizen,
vervaardigd waren
warenvan
vanboomstammen,
boomstammen, waarwaarhuizen, die vervaardigd
op elkander
elkander gegeaan
men de schors
schors had laten
laten zitten,
zitten, die
die men
men op
aan men
en door
doorijzeren
ijzerenkrammen
krammenaan
aanelkaar
elkaarverbonden
verbondenhad,
had,
stapeld
stapeld en
zagen
werkelijk niet
nietonaardig
onaardiguit
uitmet
methunne
hunneramen,
ramen,waarin
waarin
zagen er werkelijk
ruiten gezet
gezet waren
waren en
endie
dievan
vanbinnen
binnenvan
vanstevige
stevigeluiken
luikenwaren
waren
voorzien,
met hunne
hunneschoorsteenen,
schoorsteenen, waaruit
waaruitreeds
reedseen
eenblauwblauwvoorzien, en met
achtige
rook omhoog
omhoog steeg.
steeg.
achtige rook
De
bedienden hadden
hadden voor
voor zich
zichzelven
zelveninsgelijks
insgelijkshuizen
huizen ververDe bedienden
vaardigd,
maar eenvoudiger
eenvoudiger en
enslechts
slechtsvan
vanboomschors
boomschorsopgeopgevaardigd, maar
trokken. 't't Waren
Waren eigenlijk
eigenlijk slechts
slechts hutten,
hutten,die
diebestemd
bestemdwaren
waren
trokken.
om later
later gesloopt
gesloopt en
en door
door steviger
steviger gebouwen
gebouwen vervangen
vervangenteteworden.
worden.
op
De verdedigingsmiddelen,
verdedigingsmiddelen, die,
daar men
men zich
zich midden
midden op
De
die, daar
Indiaansch grondgebied
grondgebied bevond,
bevond, van
van zooveel
zooveel gewicht
gewichtwaren,
waren,
Indiaansch
waren evenmin
evenmin vergeten;
vergeten; stevige
stevigeborstweringen
borstweringen van
vanboomboomwaren
stammen omgaven
omgaven de
de geheele
geheele plantage
plantage als
als met
met een
een dubbelen
dubbelen
stammen
muur, die door
door een gracht
gracht ter
ter breedte
breedte van
van tien
tien en
enter
terdiepte
diepte
muur,
van vijftien
vijftien ellen
ellenomgeven
omgevenwas
was;
ophaalbruggen, die
die hier
hier en
en
van
; ophaalbruggen,
aangebracht waren
waren en
en die
diemen
men's 'savonds
avondsophaalde,
ophaalde,gaven
gaven
daar aangebracht
alleen. toegang
toegang tot het
hetinwendige
inwendige der
derplantage
plantage;; bij
bij iedere
iedere
alleen
ophaalbrug waren een
een soort
soort van
vanaarden
aardenverschansingen,
verschansingen, ingeingeophaalbrug
val van
van een
een aanval,
aanyal, bestemd
bestemd om
om den
den doortocht
doortocht teteversperren.
versperren.
huizen zelf
zelfwaren
waren van
vanschietgaten
schietgaten voorzien,
voorzien, en
en tot
tot meermeerDe huizen
eriederen
iederennacht
nachteen
eentwintigtal
twintigtalnijdige
nijdige
dere voorzorg
voorzorg werd
werd er
dere
honden, van
van het
het ras,
ras,dat
datdoor
door
SpanjaardenininAmerika
Amerika
honden,
de de
Spanjaarden
was en
en waarvan
waarvan deze
dezezich
zichbedienden
bediendenom
omjacht
jachtopopde
de
gebracht was
in den
denomtrek
omtreklosgelaten.
losgelaten.
Indianen te maken,
maken, in
Indianen
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Op
de beide
beide voornaamste
voornaamste gebouwen,
gebouwen, die
die van
van Samuel
Samuelen
en van
van
Op de
Joshua, stonden
stonden bovendien
bovendientwee
tweegroote
grooteAmerikaansche
Amerikaansche vlaggen,
vlaggen,
wier
breede plooien
plooien in
in den
denwind
windwapperden
wapperden en
en aan
aan iederen
iederen
wier breede
squatvoorbijganger
aanwezen, dat de
de vallei
vallei door
doordedesquatvoorbijganger duidelijk
duidelijk aanwezen,
ters in
in bezit
bezit genomen
genomen was.
was.
Op
zekeren morgen,
morgen, even
even na
na den
denopgang
opgang der
der zon,
zon, verliet
verliet
Op zekeren
zij
J\fiss
gezelschap van een
een grooten
grûoten hond,
hond, waarvan
waarvan zij
Miss Diana,
Diana, in gezelschap
heel
veel hield,
hield, het
het huis
huis haars
haars vaders
vaders en
en begaf
begafzich
zich naar
naar de
de
heel veel
woning van
van'- Samuel
Dickson.
Samuel Dickson.
Hare
drie broeders,
broeders, die
die ieder
iedermet
methet
hetontginnen
ontginnen van
van een
een
Hare drie
afzonderlijk
land bezig
bezig waren,
waren, zagen
zagen elkander
elkanderdikwijls
dikwijls in
in
afzonderlijk stuk
stuk land
geen
dagen, te
te meer
meerdaar
daarhunne
hunneverschillende
verschillendeverblijven
verblijven
geen drie dagen,
omstreeks
mijl van
van elkaar
elkaar verwijderd
verwijderd waren.
waren.
omstreeks anderhalve
anderhalve mijl
Joshua Dickson,
Dickson, wiens
wiensonvermoeide
onvermoeidewerkzaamheid
werkzaamheidonophouonophoudelijk
voedsel behoefde,
behoefde, had
zich op
op zekeren
zekeren dag,
dag, verwonderd
verwonderd
delijk voedsel
had zich
bij
het zien
zien van
vanden
denprachtigen
prachtigenwaterstroom,
waterstroom,aan
aanwelks
welksoever
oever
bij het
zUn
huis gebouwd
gebouwd was
was en
en waarvan
waarvan hij
hij niet
niet wist,
wist, dat
dat het
het de
de
zijn huis
Missouri
was, afgevraagd,
afgevraagd, naar
naarwelke
welkestreken
strekendeze
dezemajestueuze
majestueuze
Missouri was,
zij in
in haar
haar
rivier
den schat
schat harer
harerwateren
waterenheenvoerde,
heenvoerde, als
als zij
rivier den
twijfelde niet,
niet,
kronkelenden
aan de
de zee
zee - want
kronkelenden loop
loop tot aan
want hij twijfelde
of zij
stortte zich
zich daarin
daarin uit
uit - niet eenige
eenige Staten
Staten der
der AmeriAmerizij stortte
kaansche
hield het
het voor
voor zeker,
zeker, dat
datdit
dit
kaansche republiek
republiek doorliep.
doorliep. Hij
Hij hield
zoo
moest wezen.
wezen. Terstond
Terstond begreep
begreep hij
hij met
metdien
dienhandelsgeest,
handelsgeest,
zoo moest
welke
aan alaldedeNoord-Amerikanen
Noord-Amerikanen eigen
eigen isis en
en hun
hunzulke
zulke
welke aan
groote
dingen doet verrichten,
verrichten, al
al het
hetvoordeel,
voordeel,dat
dathij
hijuit
uitdeze
deze
groote dingen
rivier
zou kunnen
kunnen trekken
trekken voor
voor liet
hetvervoer
vervoervan
vanzijn
zijnhout,
hout,
rivier zou
van
zijne veldvruchten
veldvruohten en
en van
van dedeandere
andereproducten
productenzijner
zijner
van zijne
plantage,
te gelijkertijd
gelijkertijd voor
voor de
deproviandeering
proviandeering der
dernieuwe
nieuwe
plantage, en te
kolonie.
besloot dus, een
een verkenningstocht
verkenningstocht langs
langs de
de rivier
rivier
kolonie. Hij
Hij besloot
te ondernemen
ondernemen en deze
deze af
af tetezakken
zakkentot
totaan
aandedeeerste
eerstekolonie
kolonie
of het
het eerste
eerste dorp,
dorp, dat
dat ererop
opden
denoever
oevergebouwd
gebouwd was,
was, en
enwel
wel
zoodra
de noodigste
noodigste werkzaamheden
werkzaamhedenvoltooid
voltooid zouden
zouden zijn.
zijn. Doch
Doch
zoodra de
daar een
een plan,
plan, zoodra
zoodra dit
dit ininhet
hethoofd
hoofdvan
vanden
densquatter
squatteropgeopgekomen
was, bijna
bijna onmiddellijk
onmiddellijk ten
uitvoer gebracht
gebracht werd,
werd, liet
liet
komen was,
ten uitvoer
hij de
deonmisbare
onmisbare werkzaamheden
werkzaamheden ter
ter
Joshua
Dickson, terwijl
terwijl hij
Joshua Dickson,
verdediging
ter aanplanting
aanplantingvoltooide,
voltooide, eene
eeneprauw
prauwbouwen,
bouwen,
verdediging en ter
om vier
vierpersonen
personenmet
metden
denvoorraad,
voorraad,die
die
die
groot genoeg
genoeg was
was om
die groot
er
voor eene
eene lange
langereis
reisnoodig
noodigwas,
was,tetebevatten,
bevatten, en
enstevig
stevig
er voor
om Bene
eene rivier
rivier misschien
misschien wel
wel honderd
honderd mijlen
mijlen af
afte
genoeg
genoeg om
te
zakken, zonder
zonder gevaar
gevaarteteloopen
loopen van
van om
om te
te slaan
slaan of
oflek
lek te
te worden.
worden.
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juistden
denvorigen
vorigenavond
avondvoltooid,
voltooid, en
en
Deze prauw
prauw nu
nu was
wasjuist
Deze
;Joshua
Dickson, die
er reeds
reeds naar
naarverlangde,
verlangde, den
den tocht
tocht tete
Joshua Dickson,
die er
aanvaarden,
zond zijne
zijne dochter
dochter nu
nunaar
naarzijn
zijnbroeder,
broeder,om
omdezen
dezen
aanvaarden, zond
zUnewoning
woningtetebegeven,
begeven, ten
teneinde
einde
verzoekeu, zich
zich naar
naar zijne
te verzoekels,
afspraak met
met hem
hem tetemaken
makenomtrent
omtrentdedelaatste
laatstemaatregelen,
maatregelen,
afspraak
die er
erinindeze
dezeomstandigheid
omstandigheidgenomen
genomen moesten
moesten worden.
worden. 'Vij
die
Wij
Samuel Dickson
Dicksonmoetnhir'
moeten hier in 't voorbijgaan bijvoegen,
bijvoegen, dat Samuel
met de
de plannen
plannen van
van zijn
zijn broeder
broeder geheel
geheel onbekend
onbekend was
was en
endat
dat
met
Diana
er evenmin
evenmin iets
ietsvan
vanwist
wist:
Joshu.1Dickson
Dicksontoch
tochwas
waseen
een
Diana er
: Joshua
juistachterhoudend
achterhoudend tetemogen
mogen
die menschen,
menschen, die,
die,zonder
zondernu
nujuist
van die
heeten,
niet gewoon
gewoon zijn,
zijn, hunne
hunne plannen
plannen aan
aan anderen
anderen toe
toe tete
heeten, niet
vertrouwen,
deze eerst
eerst bekend
bekend maken,
maken, wanneer
wanneer het
het oogenvertrouwen, en
en deze
blik
om ze
ze ten
ten uitvoer
uitvoer tetebrengen
brengengekomen
gekomen is.
is.
blik om
Miss
als eene
eene echte
echte romanheldin,
romanheldin, met
met een
een
Miss Diana
Diana liep,
liep, als
vluggen
stap langs
langs de
devoetpaden,
voetpaden, die
dienog
nogternauwernood
ternauwernood
vluggen stap
gebaand
een jachtmes
jachtmes in
inden
dengordel
gordelen
eneene
eenekorte
korte
gebaand waren,
waren, met een
karabijn inindedehand.
hand.UitUit
overmaatvan
vanvoorzichtigheid
voorzichtigheid had
had
overmaat
er op
opaangedrongen,
aangedrongen, dat
dat zij
zij een
een hond
hond zou
zou
Mistress
Dickson er
Mistress Dickson
meenemen,
genaamd, een
een prachtigen
prachtigen zwarten
zwarten witwitmeenemen, Dardar
Dardar genaamd,
gevlekten
hond, die
die zich
zich kenmerkte
kenmerktedoor
dooreene
eeneonverbiddelijke
onverbiddelijke
gevlekten hond,
wreedheid,
verwonderlijke kracht en
eneene
eeneverbazende
verbazende
wreedheid, eene
eene verwonderlijke
grootte.
Geen beer
beer zou
zou aan
aan dezen
dezen hond
hondvrees
vreesaangejaagd
aangejaagd
grootte. Geen
hebben:
veel van
van zijne
zUne jeugdige
jeugdigemeesteres,
meesteres, waaraan
w aaraan
hebben : hij
hij hield veel
hij
met de
de gedweeheid
gedweeheid van
van een
eenkind
kindgehoorzaamde.
gehoorzaamde. Met
}Ietzulk
zulk
hij niet
zich, had
had Miss
l\Iiss Diana
Diana niets
niets te
te vreezen
vree zen van
van
een
verdediger bij
een verdediger
bij zich,
het ook
ook wezen
wezen mocht,
mocht, menschen
menschen of
ofbeesten.
beesten.
wat
wat het
Bovendien
deze streken
strekennog
nogteteweinig
weinigaan
aande
desquatters
squatters
Bovendien waren deze
bekend,
het voorzichtig
voorzichtig zou
zou geweest
geweest zijn,
zUn, een
een meisje
meisje
bekend, dan
dan dat het
alleen en onverdedigd het land in te laten gaan, hoe kort alenovrdightlane ,hokrt
de
tocht, dien
dien zij
zU te
te doen
doen had,
had, ook
ookwezen
wezen mocht.
mocht.
de tocht,
Geheel
in strijd
strijd met
metharen
harengewonen
gewonengemoedstoestand,
gemoedstoestand, ververGeheel in
keerde
Miss Diana
Diana dien
dien morgen
morgen inineene
eenevroolijke
vroolUke stemming.
stemming.
keerde Miss
ZU
was nu
nu vrij,
vrij, om
omzich
zichzonder
zonder eenig
eenig bedwang
bedwang in
in hare
hare
Zij was
gedachten
verdiepen, en
had den
den trek
trekvan
vansomberheid,
somberheid,
gedachten te
te verdiepen,
en dit had
er gewoonlijk
gewoonlijk over
overhaar
haarbekoorlijk
bekoorlijkgelaat
gelaatverspreid
verspreid lag,
lag,
die
die er
doen
verdwijnen. Zij
ZU liep
lieponbekommerd
onbekommerd en
enpeinzend
peinzend voort,
voort,
doen verdwijnen.
en dan
dan met
met Dardar
Dardar stoeide,
stoeide, die,
die, trotsch
trotsch op
op den
den
terwijl
terwijl zij
zij nu en
kostbaren
welke aan
aan zijne
zijnezorg
zorgtoevertrouwd
toevertrouwd was,
was,
kostbaren schat,
schat, welke
onophoudelijk
heen draaide,
draaide, terwijl
terwUI hij
hU de
de struiken
struiken
onophoudelijkom
om haar heen
het kreupelhout
kreupelhout telkens
telken!!doorzocht
doorzochten
onhaar
haarmet
met
zijnegrootegroote
en
en liet
zijne
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en schrandere
schrandere oogen,
oogen, waarin
waarineen
eenbijna
bijnainenschelijke
ll1enschelijke uitdrukking
uitdrukking
lag, aankeek.
aankeek.
Het
meisje bereikte
bereikteopopdeze
dezewijze
wijzeden
denoever
oeverder
der Elandsrivier
Elandsrivier
IIet meisje
woningvan
vanharen
harenoom.
oom.
en
bevond zich
zich vlak
vlttktegenover
tegenoverdedewoning
en bevond
gemakkelijker
Men had daar een pont gelegd om de communicatie gemakkelijker
te
maken; ; overigens
overigens was
te dezer
dezer plaatse
plaatse vrij
vrij smal
smal
to maken
was de
de rivier te
en
vooral vrij
vrij ondiep.
ondiep.
en vooral
Miss
de pont
pont en
enkwam
kwamdaarmee
daarmee alalspoedig
spoedig
Miss Diana
Diana stapte
stapte in de
aan
den overkant.
overkant. Zij
Zij was
wasnunugeen
geenvijftig
vijftigstappen
stappen van
van het
het
aan den
huis
van haren
harenoom
oommeer
meerverwijderd,
verwijderd, een
een gebouw,
gebouw, dat
dat zeer
zeer
huis van
geriefolilk
geheel naar
naarhetzelfde
hetzelfde model
model als
als dat
dat
geriefelijk ingericht
ingericht en geheel
van
haren vader
vader vervaardigd
vervaardigd was.
was.
van haren
Terwijl
Diana Dickson
Dickson op
op weg
weg was
was om
om zich
zich naar
naar haren
haren
Terwijl Diana
diens huis
huis twee
twee personen
personen in
in een
een
oom
ooraitete begeven,
begeven,zaten
zatencr
er in diens
vertrek,
waaraan men
Amerika den
den naam
naam van
van parlou1"
vertrek, waaraan
men in Amerika
parlour
geeft,
waren druk
druk met
metelkaar
elkaaraan
aanhet
hetpraten
pratenonder
onder het
het
geeft, en
en waren
genot
van een
een glas
glasechten
echtenwhisky.
whisky.Deze
Dezebeide
beidepersonen
personenwaren
waren
genot van
Samuel
Dickson zelf en
en Georges
Georges Clinton.
Clinton. Twee
Twee paarden,
paarden, die
die
Samuel Dickson
nog
gezadeld, nat
van het
het zweet
zweet en
enbij
bijdededeur
deur
vastgebonden
nog gezadeld,
nat van
vastgebonden
waren,
bewezen, dat
zij nog
nog pas
paseen
eenverren
verrentocht
tochtgedaan
gedaan
waren, bewezen,
dat zij
hadden.
- Wel drommels,
drommels, beste
beste Georges
Georges!! riep
riep Samuel
Samuel op
opeen
eentoon
toon
van
gulle hartelijkheid
hartelijkheid uit,
uit, je
je hebt
hebt mij
mg meer
meer dan
dan een
een uur
uur
van gulle
langs
ongebaande wegen
wegen laten
laten rijden
rijden om
om je in
in te
te halen.
halen. Je
Je
langs ongebaande
hadt
mg die
die moeite
moeite wel
wel kunnen
kunnen besparen.
besparen.
hadt mij
had ikikniet,
niet,Niaster
J.\{asterSamuel
Samuel!! want
want ik
ik had'
had' uu niet
niet
- Dat
Dat had
gezien,
Georges lachende
lachende ten
ten antwoord.
antwoord.
gezien, gaf Georges
- Kom,
kom, Georges
Georges!! zoek
zoek maar
maargeene
geeneuitvluchten,
uitvluchten,hoor
hoor!!
Kom, kom,
datikikdede
reden,die
dieje je
naar
dezestreken
strekengevoerd
gevoerd
Denk
Denk je, dat
reden,
naar
deze
niet weet
weet?
heeft,
heeft, niet
?
De
jonkman bloosde
bloosde even
even en
en bracht,
bracht, om
om dit
dit teteverbergen,
verbergen,
De jonkman
zgn
glas naar
naar zijne
zijne
lippen.
zijn glas
ne lippen.
gg mijn
mijn broer
broer?
vervolgde Samuel.
Samuel.
- Kent gij
? vervolgde
- Ik?
- Nu,
wie anders
anders?? Wij
zijn hier,
hier, denk
denk ik,
ik, toch
tochalleen.
alleen.
Nu, wie
Wij zijn
hebhem
hemverscheidene
verscheidenemalen
malenteteBoston
Bostongezien,
gezien, zei
zei
- Ik heb
de
jonkman eenigszins
eenigszins verlegen,
verlegen, maar
maar ik
ik denk
denk niet,
niet, dat
dat hij
hij
de jonkman
mij
opgemerkt heeft.
heeft.
mij opgemerkt
je, dat
dat ikikjejeaan
aanhem
hemvoorstel?
voorstel?Dat
Datis isgemakkelijk
gemakkelgk
- Wil je,
genoeg
doen. Joshua
Joshua is,is,alalheeft
heefthijhijook
ookzijne
zijnegebreken,
gebreken,
genoeg te
te doen.
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een
ferme kerel
kerel en
en ik
ik houd
houd er
er mij
mü van
vanovertuigd,
overtuigd, dat
dat hij
hÜ je
je
een ferme
goed zou
zou ontvangen.
ontvangen.
goed
dank u,u,maar
maarikikgeloof,
geloof,dat
dathet
hetoogenblik
oogenblikdaartoe
daartoe
Ik dank
nog niet
niet gekomen
gekomen is.
is.
nog
ben ercrzeker
zekervan,
van,
hernam
Amerikaanop
opeen
een
Ik ben
hernam
dede
Amerikaan
spottenden toon,
je niemand
niemand noodig
noodig gehad
gehad hebt
hebt om
om je
je
spottenden
toon, dat
dat je
aan
mUne nicht voor
voor te
te stellen.
stellen.
aan mijne
- Dat
Dat was
was wat
wat anders!
anders! zei
zei de
de jonkman,
jonkman, die
die door
door dezen
dezen
zeer ontsteld
zÜn glas
glas uit
uit
plotselingen aanval
plotselingen
aanval zoo
zoozeer
ontsteldwas,
was, dat
dat hÜ
hij zijn
de
hand liet
lietvallen,
vallen,zoodat
zoodathet
hetopopden
dengrond
grondaan
aanstukken
stukken brak.
brak.
de hand
De
squatter begon
begon te
te lachen.
lachen.
De squatter
m!jneglazen
glazen
Kijk
nu eens
eens aan
aan!
daarbegin
beginje jemijne
Kijk nu
! daar
Die verliefden
verliefden zijn
zÜn toch
toch
waarlük
te breken,
breken, zeide
zeide hÜ.
hij. Die
waarlijk al
al te
een
raar volkje:
volkje: men
men weet
weetnooit,
nooit,wat
watmen
menaan
aanhen
henheeft.
heeft.
een raar
je zelf,
zelf, voegde
voegde hij
hij ererbij,
bÜ,daar
daarhij
hÜ
Komaan,
tot je
Komaan, kom
kom wat
wat tot
medelüden
de verwarring
verwarring van
van den
den jonkman.
jonkman. Je
Je
medelijden kreeg
kreeg met
met de
hoeft je voor
voor een
eenouden
oudenkerel
kerelzooals
zooals ik
ikniet
nietinintetehouden.
houden.
Je bemint
bemint mijne
müne nicht,
nicht, en
~n dat
datverwondert
verwondert mij
m!j niet,
niet, want
want de
de
om er
er verliefd
verliefd op
op te
te raken.
raken. Je
Je bent
bent
meid
is mooi
mooi genoeg
genoeg om
meid is
een
knappe jongen,
jongen, Georges!
Georges! en
en ik
ik ben
ben er
er zeker
zeker van,
van, dat
dat je
je
een knappe
een
paartje zoudt
zoudt zijn.
z!jn.
een aardig paartje
geluk zal
zal mij,
mü,helaas
helaas!! niØmer
ni~mertetebeurt
beurtvallen,
vallen,zeide
zeide
- Dat geluk
hoofd treurig
treurig op
op de
de borst
borst liet
Hetzakken.
zakken.
Georges,
Georges, terwül
terwijl hÜ
hij het hoofd
waarom niet
niet??
- En waarom
mü mijne
mUne hartsgeheimen
hartsgeheimen aardig
aardig te
te ontfutselen,
ontfutselen,
- GÜ
Gij weet mij
en
gij zijt
züt zoo
zoo goed,
goed, dat
dat ik
ikuugeen.
geen.weerstand
weerstand weet
weet tetebieden.
bieden.
en gij
- Zeg
maar, wat
wat .je
"je op
op je
je hart
harthebt.
hebt. Ik
Ikmag
magjeje graag
graag
Zeg maar,
lijden en
en wensch
wensch niets
niets liever
liever dan
dan je
je gelukkig
gelukkig te
te zien.
zien.
gÜ het
het dan
dan wilt,
wilt,zal
zalikiku ualles
alleszeggen.
zeggen.Mijn
M!jnverhaal
verhaal
- Als
Als gij
zal
niet van
van langen
langen adem
adem zijn.
zijn. Ik
Ik heb
hebMiss
Miss Diana
Diana teteBoston
Boston
zal niet
bÜ
Mistress Marshall,
Marshall, die,
naar ik
ik meen,
meen, familie
familie van
van uu is,
is,
bij Mistress
die, naar
U we nicht
nicht heeft
heeftverleden
verledenjaar
jaareenige
eenigemaanden
maanden bij
bÜ
ontmoet.
ontmoet. Uwe
haar
gelogeerd, en
stond in
in dit
dit huis
huisop
opeen
eenzeer
zeerververhaar gelogeerd,
en ik
ik stond
trouwelüken
trouwelij ken voet.
herinner mij
mij werkelijk,
werkelijk, dat
datmijne
mijne nicht
nichteen
eengeruimen
geruimen
- Ik herinner
tÜd
bÜ deze
deze dame,
dame, die.
die· een
een verre
verre achternicht
achternicht van
van ons
ons is,
is,
tijd bij
gelogeerd
Maar ga
ga voort
voort!!
gelogeerd heeft.
heeft. Maar
- Wat
zal ikikereru meer
u meer
zeggen?
Zoodra ikikMiss
Miss
Wat zal
vanvan
zeggen
? Zoodra
reedsliefde
liefdevoor
voor
Diana
voor de
de eerste
eerste maal
maal zag,
zag,vatte
vatteikik
Diana voor
reeds
bÜ Mistress
MistressMarshall,
MarshalI, die
die
haar
op, zoodat
zoodat mijne
müne bezoeken
bezoeken bij
haar op,
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gewoonlijk
zoo druk
druk begonnen
begonnen teteworden,
worden, dat
dat
gewoonlijk zeldzaam
zeldzaam waren,
waren, zoo
deze dame
dame eindelijk
eindelijk mijne
mijne genegenheid
genegenheid voor
voor Miss
Miss Diana
Diana ontontzij mij,
mij, mij
mij eens
eens onder
onder vier
vier
dekte.
Op zekeren
zekeren dag
dagverzocht
verzocht zij
dekte. Op
waarachtig belang
belang in
in
oogen
mogen spreken,
spreken, en
en daar
daarzijzijwaarachtig
oogen te
te mogen
mij
stelde, trachtte
trachtte zij
zij mij,
mij,ofschoon
ofschoon zij
zij alle
alle recht
recht aan
aan mijne
mijne
mij stelde,
eerlijke
bedoelingen liet
wedervaren, 'over
halen, van
van mijne
mijne
eerlijke bedoelingen
liet wedervaren,
over te halen,
liefde afstand te doen en Miss Diana niet meer te komen liefdastnoMiDanetmrko
zij er bij,
bij, haar
haar vader
vader nimmer
nimmer zijne
zijne
bezoeken,
voegde zij
bezoeken, omdat,
omdat, voegde
toestemming
eene huwelijksverbintenis
huwelijksverbintenis met
met mij
mij zou
zou geven.
geven.
toestemming tot
tot eene
verklaren en
enmij
mij
Tevergeefs
haar, zich
zich nader
nader teteverklaren
Tevergeefs smeekte
smeekte ik
ik haar,
de
redenen van
van die
dieweigering
weigeringmee
meetetedeelen,
deelen,maar
maarzijzijontweek
ontweek
de redenen
het altijd,
altijd, mij
mij een
eenantwoord
antwoordopopdie
dievraag
vraagte te
geven.Op
Opzekeren
zekeren
geven.
dag
werd zij
zijeindelijk
eindelijkdoor
doormijne
mijnewanhoop
wanhoop getroffen
getroffen en
en gaf
gaf
dag werd
mij
zijdelings te
kennen, dat de
de vader
vader van
van Miss
Miss Diana
Diana en
en de
de
mij zijdelings
te kennen,
mijne
reeds lang
lang geleden
geledenonaangenaamheden
onaangenaamheden met
met elkander
elkander
mijne reeds
gehad
hadden, die
die eene
eene verbintenis
verbintenistusschen
tusschendedebeide
beidefamiliën
familiën
gehad hadden,
volstrekt onmogelijk
onmogelijk maakten.
maakten.
Gedurende
verhaal van
van den
denjonkman
jonkmanwas
washet
hetvroolij
vroolijke
Gedurende het verhaal
ke
gezicht
van Samuel
Samuel Dickson
Dickson langzamerhand
langzamerhand ernstig
ernstiggeworden
geworden:
gezicht van
op zijn
zijn voorhoofd,
voorhoofd, en eene
eene uituitdiepe
rimpels vertoonden
vertoonden zich
diepe rimpels
zich op
drukking
van treurigheid
treurigheid had
had zich
zich over
over zijn
zijn gelaat
gelaat verspreid.
verspreid.
drukking van
zie het
hetnunuwel
wel
aan
gezicht,riep
riepGeorges
Georges uit,
uit,
- Ik zie
aan
uwuw
gezicht,
dat
gij zelf
zelf ook
ook in
in dit
ditgevoelen
gevoelen deelt.
deelt.
dat gij
- Niet geheel
geheel en
en al,
al, beste
bestevriend
vriend!! antwoordde
antwoordde hij,
hij, terwijl
terwijl
ik had
had
hij
hem de
dehand
handdrukte.
drukte.De
Dezaak
zaakisisernstig
ernstiggenoeg
genoeg:: ik
hij hem
reedszoo
zoolang
langgeleden
geledenvoorgevallen
voorgevallen is,
is, geheel
geheel
haar,
daar zijzijreeds
haar, daar
vergeten.
V raag mij
mij hierover
hierover maar
maar niet,
niet, want
want ik
ik zou
zou jejetoch
toch
vergeten. Vraag
je vragen
vragenkunnen
kunnengeven;
geven;maar
maarhoud
houdmoed
moed:
geen
antwoord op je
geen antwoord
:
de
omstandigheden kunnen
ik beloof
beloof je,
je, dat
dat ik
ik
de omstandigheden
kunnen veranderen,
veranderen, en
en ik
er mijn
mijn best
bestzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk toe
toe zal
zal doen.
doen. De
De zaak
zaak isis nog
nog
niet geheel
geheel wanhopig.
wanhopig.
- Och,
ik begrijp
begrijp wel,
wel, dat
daterergeen
geenhoop
hoopmeer
meervoor
voormij
mij
Och, ik
bestaat.
- Kom,
kom! ! laat
maar begaan,
begaan, zeg
zeg ik je,
je, dan
dan hoop
hoop
Kom, kom
laat mij
mij maar
wtj mettertijd
mettertijd wel
wel zullen
zullen slagen.
iiilagen.
ik,
dat wij
ik, dat
- 0l
mocht ik
ik uukunnen
kunnengelooven
gelooven!!
0 2 mocht
ik jeje mijn
mijnwoord
woordgeef,
geef,dan
dankan
kanjejestaat
staat op
op mij
mij
- Als
Als ik
maken.
Komaan, zet nu
nu zulk
zulk een
een treurig
treuriggezicht
gezicht niet
niet meer.
meer.
maken. Komaan,
aande
deweet
weet
'Vij
zullen samen
samen ontbijten.
ontbijten. AApropos,
propos,hoe
hoeben
benjejeaan
Wij zullen
gekomen,
broer naar het
het Westen
Westen vertrokken
vertrokken isis?
gekomen, dat
dat mün
mijn broer
?
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Miss Diana
Diana heeft
heeft het
het mij
mij zelf
zelfverteld.
verteld.
- Dan
hier te
te zien.
zieu. Ik
Ik
verwondert het
Dan verwondert
het mij
mij niet
niet meer,
meer, je
je hier
weet
nu wel,
wel, wat
wathet
het
doelvan
vanje je
komstis.is.
Dochkomaan
komaan!
weet nu
doel
komst
Doch
!
je aan
aan tafel
tafel!!
zet je
verzoek u,u,mij
mijwel
welte te
willenverontschuldigen,
verontschuldigen,Master
Master
- Ik verzoek
willen
Samuel!
hij, terwijl
terwijl hij
hijBene
eene buiging
buiging maakte
maakte en
en zijne
zijne
Samuel ! zeide
zeide hij,
jagermuts in handen
handen nam
nam om
om zich
zich teteverwijderen.
verwijderen.
jagermuts
houd niet
niet van
vankomplimenten
komplimenten maken,
maken, riep
riep de
de squatter
squatter
- Ik houd
Je moet
moet met
metmij
mijontbijten,
ontbijten,hoor
hoor!
op
een vroolij
vroolijken
op een
ken toon
toon uit. Je
!
Als
mijne nicht hier
hier was,
was, dan
dan zou
zou jejeniet
nietzoovele
zooveleuitvluchten
uitvluchten
Als mijne
je ook
ook liever
liever weg
weg
zoeken
integendeel blijven,
blijven, al
wilde ik je
zoeken en integendeel
al wilde
hebben.
Op
hetzelfde oogenblik
oogenblik ging
deur van
van den
den parlour
Op hetzelfde
ging de
de deur
parlour half
open
en vroeg
vroegeen
eenzachte
zachte stem,
stem, die
die den
denjongeling
jongeling eene
eene huihuiopen en
vering
over de
de leden
leden joeg
joeg::
vering over
- Mag
Magik
ik binnenkomen,
binnenkomen, oom?
Bij
dezen zonderlingen
zonderlingen samenloop
samenloop van
van omstandigheden
omstandigheden kon
kon
Bij dezen
Samuel
van lachen
lachen onthouden
onthouden en ging
ging achachSamuel Dickson
Dickson zich
zich niet
niet van
terover
in zijn
zijn stoel
stoel liggen,
liggen, terwijl
terwijlMiss
MissDiana
Dianaverbaasd
verbaasd bij
bij de
de
terover in
deur
bleef staan
staan enenGeorges
GeorgesClinton,
Clinton,die
dieals
alseen
eenstandbeeld
standbeeld
deur bleef
midden
het vertrek
vertrekstond,
stond,zijne
zijnemuts
mutstusschen
tusschenzijne
zijnevingers
vingers
midden in het
ronddraaide
de rondte
rondte sloeg,
sloeg, daar
daar hij
hij
ronddraaide en
en een
een verlegen
verlegen blik
blik in de
hijgeene
geenewoorwoorniet
wist, hoe
hoe hij
hijzich
zichzou
zouhouden,
houden, en
endaar
daarhij
niet wist,
den
wist tetevinden,
vinden,zoo
zooverwonderd
verwonderd was
washijhijover
overhetgeen
hetgeen
den wist
er gebeurde.
gebeurde.
zich mede,
mede, een
een einde
einde tete maken
maken aan
aan
Dardar
Dardar belastte
belastte er.
er zich
dezen
toestand, die,
die, als
alshij
hijlanger
langervoortduurde,
voortduurde,onaangenaam
onaangenaam
dezen toestand,
voor
allen zou
zou hebben
hebben kunnen
kunnen worden.
worden. De
Dehond
hondwas
was een
een
voor allen
om zijne
zijne kennismaking
kennismaking met
met de
de bebeoogenblik
achtergebleven om
oogenblik achtergebleven
dienden
vernieuwen. Toen
de deur
deur open
open zag
zagstaan,
staan,
dienden te
te vernieuwen.
Toen hij
hij de
aanstonds heen
heen en
en trad
trad het
hetvertrek
vertrekonverwachts
onverwachts
snelde
snelde hij
hij er aanstonds
hij Georges
GeorgesClinton
Clintonzag,
zag,liep
liephij
hijkwispelstaartend
kwispelstaartend
binnen.
'foen hij
binnen. Toen
opzijne
zijne
naar hem
hem toe,
toe, ging
gingovereind
overeindstaan,
staan,legde
legdezijne
zijnepooten
pootenop
schouders
begon zijn
zijn gezicht
gezicht te
te likken,
likken, terwijl
terwijl hij
hij een
een ververschouders en
en begon
heugd
geluid deed
deed hooren.
hooren.
heugd geluid
- Drommels!
uit, terwijl
terwijl zijne
zijne verwondeverwondeDrommels !riep
riep de
de squatter uit,
ring ten
ten top
top steeg,
steeg,die
diejongen
jongenheeft
heeftwaarlijk
waarlijkbemind
bemindvleesch
vleesch::
iedereen
van hem,
hem, tot
totzelfs
zelfsdie
diewoeste
woesteDardar,
Dardar,die
diehem
hem
iedereen houdt
houdt van
nog wanhoopt
wanhoopt hij
hij!
met liefkoozingen
liefkoozingen overlaadt
overlaadt!! En nog
!
zich tot
tot zijne
zijne nicht,
nicht, die
dienog
nogonbeweegonbeweegDaarop
Daarop wendde
wendde hij
hij zich
-
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op den
den drempel
drempel van
van den
den parlour
parlour stond,
voegde er
stond, en
en voegde
lijk op
lachende bij
bij::
mij eens
eens!!
- Kom
Kom maar
maar binnen,
binnen, beste
beste meid
meid!! en
en omhels
omhels mij
Het meisje
meisje liet
lietzich
zichditdit
geen
tweemaalzeggen
zeggenen
ensloeg
sloeg
geen
tweemaal
haren arjn
ar,m vriendelijk
vriendelijk om
om den
den hals
hals van
van haren
haren oom.
oom.
haren
- Wees welkom,
welkom, Diana!
Diana! zeide
zeide hij
hij met
meteen
eenspottend
spottend gegezicht. Je komt
komt juist
juist bijtijds,
bijtijds, om
om met
met ons
ons teteontbijten.
ontbijten. Ik
Ikdenk
denk
zicht.
ikdien
dienlangen
langenslungel,
slungel, die
die daar
daar staat,
staat, en
endie
diedoor
door
wel,
dat ik
wel, dat
komst waarlijk
waarlijk in
in een
eenstandbeeld
standbeeld schijnt
schijnt veranderd
veranderd tetezijn,
zijn,
je komst
je zal
zalbehoeven
behoeven voor
voor tetestellen.
stellen.
aan je
niet aan
het meisje
meisje met
meteen
eensnoepig
snoepigglimglim- Neen,
Neen, beste oom
oom!! gaf het
lachje
antwoord, ik heb
heb de
de eer,
eer,mijnheer
m!jnheerreeds
reedssedert
sederteen
een
lachje ten antwoord,
geruimen
tijd te
te kennen.
kennen.
geruimen tijd
En zij
zij stak
stak hem
hem hare
hare kleine
kleine hand
handtoe,
toe,waarop
waarop de
dejonkman
jonkman
een
eerbiedigoo kus
kus drukte.
drukte.
een eerbiedigen
- Komaan,
komaan!! hernam
hernam Samuel,
Samuel, terwijl
terwijl hij
hij zich
zich van
van
Komaan, komaan
pleizier in
in de
de handen
handen wreef,
wreef, dat
datgaat
gaatwel
welgoed.
goed. Maar
Maar laat
laat
pleizier
ons
aan tafel
tafel gaan
gaan;; want
want ikikheb
hebeen
eenhonger
hongerals
alseen
eenpaard.
paard.
ons nu aan
wij eten,
eten, kunnen
kunnen wij
wij dan
dan eens
eens met
met elkaar
elkaar praten,
praten, en
en
Terwijl wij
dan
kan mijn
mijn nicht
nicht mij
mij de
dereden
redenvan
vanhaar
haarmorgenbezoek
morgenbezoek opopdan kan
kan toch
toch niet
nietdenken,
denken, dat
datzij
zij op
opzijn
zijnminst
minst
geven;
geven ; want
want ik kan
anderhalf
geloop en heeft,
heeft, alleen
alleen oni
om een
een ouden
ouden paai,
paai, zoozooanderhalf uur geloopen
als
ik ben,
ben, teteomhelzen.
omhelzen.
als ik
-— En
waarom zou
zou ikikdat
datniet
nietgedaan
gedaanhebben,
hebben,oom
oom?
antEn waarom
? antzü hem
hem met
met een
eenguitig
guitiggezichtje
gezichtjeaankeek.
aankoek.
woordde
woordde zij,
zij, terwijl
terwijl zij
-— 't Is
met dat
dat al
al wel
wel mogelijk,
mogelük, want
want je
je hadt
hadt zeker
zeker geen
geen
Is met
gedachte
verrassing, die
hier wachtte,
wachtte, niet
niet waar?
waar?
gedachte op
op de
de verrassing,
die je hier
Het
meisje glimlachte
glimlachte en
en sloeg
sloeg de
de oogen
oogen blozend
blozend neer.
neer.
Het meisje
Samuel
Dickson, die
die de
de verwarring
verwarring der
der jongelieden
jongelieden niet
niet nog
nog
Samuel Dickson,
het vertrek,
vertrek,
meer
wilde doen
doen toenemen,
toenemen, ging
ging hen
hen voor
voor naar
naar het
meer wilde
waarin
de tafel
tafel aangericht
aangericht was,
was, en
enmen
menzette
zettezich
zich aan
aan den
den
waarin de
disch
disch neer.
Het
spreekt van
van zelf,
zelf, dat
·datGeorges
GeorgesClinton
Clinton niet
niet meer
meer van
van
Iiet spreekt
heengaan
maar met
met genoegen
genoegen aan tafel
tafel ging
ging zitten.
zitten.
heengaan sprak,
sprak, maar
De
gedwongene verhouding,
verhouding, waarin
waarin twee
twee der
der personen
personen tot
tot
De gedwongene
elkander
stonden, had
had natuurlijk
natuurlijk invloed
invloedop
opde
degesprekken,
gesprekken,
elkander stonden,
er bij
bijhet
hetbegin
begin
ontbijt
gevoerdwerden,
werden, maar
maar
die
die er
vanvan
liethet
ontbijt
gevoerd
het
ijs lwas
Iwas spoedig
spoedig gebroken
gebroken:: de
de squatter
squatterlegde
legdezoo
zooveel
gehet ijs
veel gezoo veelbehendigheid,
behendigheid,
vatheid
aan den
dendag,
dag,hij
hijvermeed
vermeedmet
metzooveel
vatheid aan
wat
de verwarring
verwarring der
derjongelieden
jongelieden zou
zou hebben
hebben kunnen
kunnen ververwat de
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meerderen,
deze alalspoedig
spoedigvertrouwelijker
vertrouwelijkeren
enspraakzamer
spraakzamer
meerderen, dat deze
werden, en
en het
hetgesprek,
gesprek, dat
dateerst
eerstzeer
zeerstijf
stijf
geweestwas,
was,
geweest
levendiger
begon te
te worden.
worden.
levendiger begon
Nadat
Samuel Dickson
Dickson aan
aan zijne
zijne nicht
nicht had
had verzocht,
verzocht, hem
hem
Nadat Samuel
de
redenen van
van haar
haar bezoek
bezoek op
optetegeven,
geven,enenhaar
haarbeloofd
beloofd had,
de redenen
dat hij nog dien zelfden avond na den afloop van het werkdathijnogezlfvdanophetwrk
aan
de uitnoodiging
uitnoodiging van
van haren
harenvader
vaderzou
zouvoldoen,
voldoen,wendde
wenddehij
hij
aan de
zich
George5 Clinton
Clinton met
met het
het verzoek,
verzoek, hem
hemdedebijbijzonderzich tot Georges
zonderde woestijn
woestijn mee
mee tetedoelen.
deelen.
heden
van zijne
zijne reis
reis door
door de
heden van
De
jonkman, die
die nu
nu volkomen
volkomen op
op zijn
zijn gemak
gemak was
was en
en zich
zich
De jonkman,
hU zijne
zijne toehoorders
toehoorders belang
belang zou
zou inboezeinboezeverzekerd
verzekerd hield,
hield, dat hij
men,
verklaarde zich
zich hiertoe
hiertoe bereid
bereid en
en deed
deed dit
dit verhaal
verhaal met
met
men, verklaarde
zoo
veel vuur,
l\Iiss Diana
Diana en
enSamuel
SamuelDickson
Dicksonzelf
zelfmet
meteen
een
zooveel
vuur, dat Miss
wezenlUk
hem luisterden.
luisterden.
wezenlijk genoegen
genoegen naar
naar hem
nu, jongelui
jongelui!! zei
zei dedesquatter,
squatter,moet
moet ikikje,
je,voordat
voordat
- En
En nu,
wU
van tafel
tafel opstaan,
opstaan, nog
nogeens
eensiets
ietszeggen
zeggen:: je
je weet,
weet, dat
dat ik
ik
wij van
beiden graag
graag mag
mag lijden
IUden en
en dat
dat je
je beider
beider geluk
geluk mij
mij na
na aan
aan
je beiden
het
harte ligt
ligt;; laat
laatdedezaak
zaakdus
dusmaar
maargeheel
geheelaan
aanmij
mij over.
over.
het harte
ik mijn
mijnbroeder
broederen
enweet,
weet,hoe
hoemen
menmet
met
Beter
iemand ken
ken ik
Beter dan iemand
hem
moet handelen
handelen om
om iets
ietsvan
vanhem
hemgedaan
gedaan te krijgen. Rekent
Rekent
hem moet
mij als
als op
op een
eentrouw
trouwbondgenoot,
bondgenoot, maar
maar past
past goed
goed op,
op,
dus
op mij
dus op
dat je
je geene
geene onvoorzichtigheid
onvoorzichtigheid begaat,
begaat, die
die alles
alleszou
zoubederven.
bederven.
En
jij, Georges
Georges!! alalzou
zoujejemijne
mijnenicht
nichtook
ookgraag
graagop
op haren
haren
En jij,
terugtocht
vergezellen, moet
mo{)t mij
mij toch
toch het
hetplezier
plezierdoen,
doen,bij
bijmij
mij
terugtocht vergezellen,
te blijven
blijven:: zij moet alleen naar haar
haar vader
vader terugkeeren,
terugkeeren,dat
datisisveel
veel
samenzag,
zag, dit
ditaanleiding
aanleidingzou
zougeven
geven
beter, te
te meer,
meer, daar,
daar,als
alsmen
menjejesamen
tot vooronderstellingen en tot gissingen, die liever
liever vermeden
vermeden moemoeIkbehoef
behoefjejewel
welniet
niettetezeggen,
zeggen,niet
nietwaar,
waar,jongelui
jongelui?
ten worden.
worden. Ik
?
mUn huis
huis altijd
altUdvoor
voor je
jeopen
open staat
staat en
en dat,
dat, hoe
hoe meer
meer je
je
dat
dat mijn
mij
eens komt
komtopzoeken,
opzoeken,dit
ditmij
mU des
desteteaangenamer
aangenamerzal
zalzijn.
zijn.Moed
Moed
mij eens
aanbeveel. En
Ennu,
nu,Miss
l\Iiss
en voorzichtigheid,
voorzichtigheid, dat
het, wat
wat ikikjejeaanbeveel.
dat is het,
Diana! omhels
omhels mij,
mij, zeg
zeg jeje minnaar
minnaar vaarwel,
vaarwel, want
wantjejezult
zult hem
hem
zoo danig beschouwen,
beschouwen, en
naar huis
huisterug
terug!
zeker
als zoodanig
zeker wel als
en keer naar
!
Och,
oom!! wat zijt
zijt gij
gU toch
toch goed
goed!! riep
riep zij
zij uit,
uit, terwijl
terwUI
Och, oom
zij hem om den hals viel en haar lief kopje op den schouder zijhemodnalsv riefkopjdnschur
van
den squatter
squatter neerlegde.
neerlegde.
van den
ben goed,
goed, omdat
omdat ik
ik alles
allesdoe,
doe,wat
watjejemaar
maar wilt,
wilt,
- Ik ben
niet waar,
waar, kleine
kleineondeugd
ondeugd?
?
Het
meisje lachte
lachte schalks
schalks en
stak hare
hare hand
hand aan
aan den
den
Het meisje
en stak
jonkman toe.
toe.
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- Tot weerziens,
weel'ziens, Georges
Georges! ! zeide
tot hem.
hem.
zeide zij
zij tot
- Tot
weeI'ziens, Diana
Diana! ! antwoordde
antwoordde hij
hij met
met eenige
eenige
Tot weerziens,
weerzien?
ontroering
in den
dentoon
toonzijner
zijnerstem.
stem,Wanneer
Wanneerzal
zalikikuuweerzien?
ontroering in
Zoo
spoedig mogelijk,
mogelijk, niet
tijd valt
valt mij
mij zoo
zoo lang,
lang,
Zoo spoedig
niet waar?
waar ? De
De tijd
ik van
van uuverwijderd
verwijderd ben.
ben,
als
als ik
je
- Ondankbare!
Samuel Dickson,
Dickson, ondankbare,
ondankbare, die
Ondankbare ! zeide
zeide Samuel
die je
bent,
daar je
je j je
Jurft
beklagen,terwijl
terwijlalles
allesjejebegint
begintmee
mee
bent, daar
durft
beklagen,
te loopen.
loopen.
waar:: vergeef
vergeef het
het mij,
mij, maar
maar ik
ikhoud
houdzooveel
zooveel van
van haar.
haar.
- Dat is waar
- En
houd ik
ik dan
dan niet
nietvan
vanu ?u?antwoordde
antwoordde zij
zij op
op een
een
En houd
gij dan,
dan, dat
datikikererniet
niet
ondergeleden
geleden
toon
verwijt, gelooft
gelooft gij
toon van verwijt,
onder
heb,
wij zoo
zoo van
van elkaar
elkaarverwijderd
verwijderdwaren
waren?
heb, dat wij
?
- Ik handel
handel dwaas,
dwaas, Diana!
Diana! Terwijl
Terwijl ikikdedeVoorzienigheid
Voorzienigheid
bij elkaar
elkaar gebracht
gebracht heeft,
heeft, begin
begin
moest
ons weder
weder bij
moest danken,
danken, die
die ons
ik mij
mij te
te beklagen.
beklagen.
op de
de hand,
haud,
Hij drukte
drukte haar
haar voor
voor de
de laatste
laatste maal
maal een
een kus
kus op
en
nu ging
ginghet
hetmeisje
meisjeheen,
heen,begeleid
begeleiddoor
doorharen
harengetrouwen
getrouwen
en nu
Dardar,
die aldoor
aldoor dicht
dicht in
inhare
harenabijheid
nabijheidgebleven
gebleven was.
was.
Dardar, die
En
nu,zeide
zeideSamuel
SamuelDickson,
Dickson, zoodra
zood ra hij
hij weer
weer alleen
alleen
En nu,
met
den jonkman
jonkman was,
was, moet
moet jejededeinlichtingen,
inlichtingen, die
die jejemij
mij
met den
gegeven
eens ten
ten einde
eindebrengen
brengendoor
doormij
mijtetezeggen,
zeggen,
gegeven hebt,
hebt, eens
waar
jejeje tent
tenthebt
hebtopgeslagen
opgeslagen en
en hoe
hoejejelevenswijze
levenswijze isis:: ik
ik
waar je
zou
niet graag
graag willen,
willen, dat
dat je
je inineen
eengevaarlijken
gevaarlijken toestand
toestand
zou niet
verke~rdet.
verkeerdet.
- Stel
daaromtrent maar
maargerust,
gerust, beste
bestevriend
vriend!! Ik
Ik heb
heb
Stel uu daaromtrent
op zijn
zijn hoogst
hoogst drie
drie ofofvier
vieruren
urenvan
vanhier
hier
eene
hut, die
die op
eene hut,
verwijderd
opeen
eenbekoorlijk
bekoorlijk plekje,
plekje, waar
waar ik
ikalles
allesbijeenbijeenverwijderd is op
gebracht heb,
heb, wat
wattottotveraangenaming
veraangenamingdes
deslevens
levenskan
kan bijdragen.
bijdragen.
Gij
moet mij
mij eens
eens komen
komen opzoeken,
opzoeken, als
als gij
gij wilt.
wilt.
Gij moet
- Heel
graag!! Vandaag
Vandaag nog
nog maar,
maar,als
alshet
hetjejegelegen
gelegenkomt.
komt.
Ileel graag
- Vandaag
dan maar
maar!! Ik
Ik woon
woon echter
echter niet
niet alleen,
alleen, maar
maar
Vandaag dan
ik
hebtwee
tweevertrouwde
vertrouwdebedienden
bedienden bij
bij mij,
mij,alsmede
alsmede een
een
ik heb
Canadeeschen
ik van
vanBoston,
Boston,alvorens
alvorens van
van daar
daar
Canadeeschenjager,
jager, dien
dien ik
om mij
mij gedurende
gedurende mijne
mijne
te
vertrekken, meegenomen
meegenomen heb,
te vertrekken,
heb, om
reis
van dienst
dienstte te
zijn;
bovendienheb
hebikikboeken,
boeken,wapenen,
wapenen,
reis van
zijn
; bovendien
honden
en paarden,
paarden, dat
dat isis tetezeggen
zeggen niet
nietalleen
alleenhet
hetnoodige,
noodige,
honden en
maar
ook overvloed
overvloed:: gij
gij ziet,
ziet, dat
datik,
ik,uituiteen
eenmateriëel
materiëeloogpunt
oogpunt
maar ook
beschouwd,
beklagen ben.
ben.
beschouwd, niet
niet te beklagen
Nu ben
ben ikikomtrent
omtrentje jetoestand
toestandgeheel
geheel gerustgerustGoed.
Goed. Nu
wij dan maar
maar vertrekken
vertrekken?
gesteld.
gesteld. Zullen
Zullen wij
?
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Zooals gij
gij wilt.
- Zooals
- Dan maar
maar te
te paard
paard!!
de beide
beide ruiters
ruiters het
hetbosch
bosch in
in
Vijf
minuten later
reden de
Vijf minuten
later reden
galop in.
galop

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK X.

Over de
Over
de toevallige
ontmoeting, die
Samuel Dickson
Dickson en
en
toevallige ontmoeting,
die Samuel
Georges Clinton
voortkwam.
Georges
Clinton hadden, en wat
wat daaruit voortkwam.
Het
gedeelte der
der vallei,
vallei, werwaarts
werwaarts de
debeide
beide ruiters
ruiters zich
zich
Het gedeelte
nu
begaven, had
had nog
noggeenerlei
geenerleiverandering
veranderingondergaan.
ondergaan. De
De
nu begaven,
hunsloopingswerk
sloopingswerk
squatters
hadden nog
nog geen
geen tijd
tijdgehad
gehadom
omhun
squatters hadden
tot
zoover uit
uit te
te strekken,
strekken, en
en bijgevolg
bijgevolg had
had het
het landschap
landschap
tot zoover
al zijne
zijne oorspronkelijke
oorspronkelijke schoonheid
schoonheid en majesteit
majesteit behouden.
behouden.
Georges
Olinton scheen
scheen inindeze
dezestreken
strekenvolkomen
volkomenbekend
bekend
Georges Clinton
te zijn;
zijn; hij
hij reed,
reed, zonder
lIonder eene
eene enkele
enkele maal
maal tete aarzelen
aarzelen of
ofden
den
lIijn paard
paardtetevertragen,
vertragen,langs
langs
voetpaden,die
dieblijkbaar
blijkbaar
stap
van zijn
stap van
voetpaden,
zoo woest
woest mogelijk
mogelijk waren.
,varen. Hij
Hij werd
werdopopden
denvoet
voetgevolgd
gevolgd
zoo
door Samuel
Samuel Dickson,
Dickson, die
door de
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
de dag
dag
door
die door
begonnen was,
was, in
in een
eengoede
goedeluim
luimgeraakt
geraaktwas
wasen
enveel
veelvermaak
vermaak
begonnen
schepte
hetbekijken
bekijkenvan
vanditdit
gedeeltezijner
zijnerbezittingen.
bezittingen.
schepte in het
gedeelte
Die geheele
geheele kant
kant der
dervallei
valleitoch
tochwas
washem
hemedelmoedig
edelmoedig door
door
Die
hij schertsende
schertsende tot
tot zijn
zijn metmetzijn broeder
broeder afgestaan,
afgestaan, zooals
zooals hij
zijn
gezel zeid©.
zeido.
rijdt maar
maarvoort,
voort,alsof
alsofjejeop
opzijn
zijnminst
minst tien
tien jaren
jaren
- Je rijdt
deze streken
streken gewoond
gewoond hadt,
hadt, zeide
zeide hij
hij tot
totGeorges.
Georges.
in deze
Toch ben
ben ik
ik ererop
opzijn
zijnhoogst
hoogstslechts
slechts een
eenmaand
maandvóór
vóór
- Toch
gaf hij
hijlachende
lachende ten
tenantwoord,
antwoord, maar
maar ik
ik heb
heb
aangekomen, gaf
u aangekomen,
ze met
met Charbonneau
Charbonneau reeds
reedsininallerlei
allerleirichtingen
richtingendoorkruist.
doorkruist.
ze
- Wie isis die
dieCharbonneau?
Charbonneau?
Dat isis mijn
mijnjager,
jager,een
een
forschekerel
kereluituitCanada,
Canada,lang
lang
- Dat
forsche
als een
een reus,
reus, mager
mager als
als een
eenhout
houtenentrouw
trouwalsalseen
eenNewNewals
Ikben
beninindede
gelegenheidgeweest,
geweest,hem
hemteteBoston,
Boston,
Foundlander. Ik
gelegenheid
waar hij
hij onder
onder een
een troep
troepslechte
slechtekerels
kerelsverzeild
verzeildgeraakt
geraaktwas,
was,
waar
geheel'
vrij grooten
grooten dienst
diensttetebewijzen,
bewijzen,enennunu
heefthijhijzich
zichgeheel
een vrij
heeft
'
mij verbonden.
verbonden.
aan mij
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je geweest.
geweest.
-— Zoo,
dus voordeel
voordeel voor
voor je
Zoo, zoo,
zoo, dat
dat is dus
- Meer
dan gij
gij wel
wel zoudt
zoudt denken,
denken, beste
bestevriend
vriend!! Verbeeld
Verbeeld
Meer dan
u, dat
dat die
die kerel
kerelbijna
bijnageheel
geheeltetemidden
middenvan
vaneen
eenIndiaanschen
Indiaanschen
stam
grootgebracht is
is;; hij
hij heeft
heeft zijn
zijngeheele
geheeleleven
levenininde
de woesstam grootgebracht
tent hem
hemonbekend
onbekend isis;
tijn
doorgebracht, zoodat
zoodat geen enkele
enkele tent
tijn doorgebracht,
;
hij
bezit vrienden
vrienden onder
onder dedeblanke
blankebevervangers
bevervangers en
en jagers,
jagers,
hij bezit
hij
spreekt de
demeeste
meestevan
vandodozoo
zoomoeilijke
moeilijke talen
talen der
derRoodRoodhij spreekt
nog maar
maar jong
jong isis - hij
huiden,
ofschoon hU
huiden, en ofschoon
hij nog
hij is tweo
twee àa drie
en
twintig jaren
jarenoud,
oud,voor
voorzooverre
zooverre ik
ikdaarover
daarover althans
althans kan
kan
en twintig
oordeelen - geniet
hij reeds
reeds cone
eene groote
groote vermaardheid
vermaardheid in
in de
de
geniet hij
prairie.
Zijne vrienden
vrienden hebben
hebben hem
hem den
den bijnaam
bijnaam 1'tfikgoed
prairie. Zijne
Mikgoed geuit hoofde
hoofde van
van zijne
zUne behendigheid
behendigheid in
in het
het schieten,
schieten, die
die
geven
geven uit
werkelijk verbazend
verbazend mag
mag lieeten.
heeten.
watgoeds
goeds:: dat
datzal
zalzeker
zekerwel
weleen
eendapper
dapper
- Die naam
naam spelt
spelt wat
man
zijn.
man zijn.
en een
eenprettige
prettigekerel
kerelbovendien
bovendien:
altijdisishijhijvroolij
vroolijk
- Ja, en
: altijd
k
en
tevreden. Wat
'Vat er
erook
ookmoge
mogegebeuren,
gebeuren, hij
hijweet
weetereraltijd
altijdde
de
en tevreden.
ik
goede
te zoeken
zoeken met
met eene
eenelevenswijsheid,
levenswijsheid, die
die ik
goede zijde
zijde van
van op te
in hem
moet bewonderen.
bewonderen. 't'tIs,Is,verzeker
verzekerikiku,u,een
eenmerkwaardig
merkwaardig
hein moet
karakter,
dat wel
wel bestudeerd
bestudeerd verdient
verdient te
te worden.
worden. Zoo
Zoo isis hij
hij
karakter, dat
mij overoverhet,
om uueenig
eenigdenkbeeld
denkbeeld van
van hem
hem tetegeven,
geven, die
die mij
het, om
mij hier
hier metterwoon
metterwoon neer
neer te
te zetten,
zetten, daar
daar
gehaald
heeft, mij
gehaald heeft,
hij
mij verzekerde,
verzekerde, dat
dat het
hetonmogelijk
onmogelijk was,
was,dat
dateen
eenechte
echte
hij mij
hetdenkdenksquatter
deze vallei
vallei doortrok,
doortrok, zonder
zonder dat
dat aanstonds
aanstonds het
squatter deze
beeld
hem opkwam,
opkwam, zich
vestigen. Gij
Gij ziet,
ziet, dat
dat
beeld bij
bij hem
zich aldaar
aldaar te
te vestigen.
hij
zich in
in dit
dit opzicht
opzicht niet
niet vergist
vergist heeft.
heeft.
hij zich
jagereene
eenediepe
diepe
-— 'Vaarlijk,
dat bewijst
bewijst wel,
wel, dat
dat deze
deze jager
Waarlijk, dat
hart bezit.
bezit.
kennis
van het
het menschelij
menschelijkk hart
kennis van
- En eene
eene niet
niet gewone
gewone schranderheid.
schranderheid. Maar
Maar gij
gij zult
zult hem
hem
aanstonds
zien.
aanstonds zien.
- Nu,
dat zal
zaleene
eeneaangename
aangenamekennismaking
kennismaking zijn.
Hij
Nu, dat
zijn. Ilij
heeft
je zonder
zonder twijfel
twijfel inlichtingen
inlichtingen omtrent
omtrent deze
deze streken
streken gegeheeft je
geven.
bedoelt gij
gij daarmee
daarmee?
- Wat bedoelt
- Ik wil
wildaarmee
daarmee zeggen,
zeggen, dat
dat hij
hijjejezeker
zekerwel
welgesproken
gesproken
overden
denafstand,
afstand,waarop
waarop
heeft
over de
de ligging
ligging dezer
dezervallei
valleienenover
heeft over
zij
zich van
van de
denaastbijgelegene
naastbijgelegene koloniën
koloniën bevindt.
bevindt.
zij zich
- Zeker.
gij daarmee
daarmee dan
dan niet
nietbekend
bekend?
Zeker. Zijt gij
?
weet er
cr nog
nog niets
niets van
van:: ik
ikmoet
moet jejebekenbeken- Och
Och neen,
neen, ik weet
nen,
dat ikikaldoor
aldoormaar
maarblindelings
blindelings voortgetrokken
voortgetrokken ben.
Als
nen, dat
ben. Als
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je dus
dus mogelijk
mogelük is,
is, mij
mij eenige
eenige inlichtingen
inlichtingen te
te geven,
geven, dan
dan
het je
je er
er mij
mü heel
heelveel
veelpleizier
pleiziermee
mee doen.
doen.
zal je
- Niets
Niets is mij
mü gemakkelijker
gemakkelijker dan
dan dit.
dit.
luister naar
naar je.
je.
- Spreek
Spreek dan
dan op!
op ! Ik
Ik luister
- Twee
'l'wee rivieren
rivieren stroomen
stroom en er
er door
doordo
dovallei
valleiheen
heen:: die,
die,aan
aan
gÜ uuhebt
hebtneergezet,
neergezet, komt
komt van
van de
de bergen
bergen der
der
welker oever
oever gij
welker
Wind ri vier, die tot
tot het
hetRotsgebergte
Rotsgebergte behooren,
behooren, en
en de
de andere,
a.ndere,
Windrivier,
waarin zij
zÜ uitloopt,
uitloopt, is niets
niets minder
minder dan
dan de
de Missouri.
Missouri.
waarin
- De Missouri
Missouri!! riep do
de squatter
squatteropopeen
eenverwonderden
verwonderdentoon
toon
je daarin
daarin niet
niet?
nit. Vergis
Vergis je je
uit.
?
- Volstrekt
Volstrekt niet
niet:: ik
ikben
benintegendeel
integendeel volkomen
volkomen zeker
zeker van
van
zeg.
hetgeen
hetgeen ik zeg.
- Maar
Missouri loopt
loopt door
door de
de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten:: dus
dus
Maar de Missouri
wij niet
niet zoover
zoo ver van
vanbeschaafde
beschaafde streken
strekenverwijderd.
verwijderd.
zijn
zijn wij
- Dat
scheelt nog
wat. Gij
Gij schijnt
schijnt niet
niet eens
eens teteweten,
weten,
Dat scheelt
nog al
al wat.
wij ons
ons hier
hiermidden
middeninindede
streken,
doordedeRoodhuiden
Roodhuiden
dat wij
streken,
diedie
door
bewoond
bevinden.
bewoond worden, bevinden.
naburen?
- Zoo!
Zoo !en
en welke
welke volken
volken hebben
hebben wij
wij tot naburen
- Zeer oorlogzuchtige.
oorlogzuchtige.
- Drommels!
algemeen zijn
zijnzijzÜzeer
zeervriendschappelijk
vriendschappelük
- Maal'
over 't'talgemeen
Maar over
ten
opzichte van
van de
de Blanken
Blanken gezind.
gezind.
ten opzichte
klinkt beter.
beter.
- Dat
Dat klinkt
- Doch
gÜ kent
kent de
de Roodluiden
Hoodhuiden:: erervalt
valtop
opde
deverzekeringen
verzekeringen
Doch gij
van
hunne vriendschap
vriendschap niet
veel staat
staat te
te maken.
maken.
van hunne
niet veel
ongelukkig maar
waar. En
En hoe
hoe heeten
heeten die
die
- Dat
Dat is ongelukkig
maar al
al te
te waar.
volken?
volken
Dacotas, de Piekans,
Piekans, de
de Kraai-Indianen,
Kraai-Indianen, de
de
- De
Sioes of Dacotas,
De Sioes
Huronen
der groote
grootemeren
meren:
datzijn
zÜnalalzoo
zoodede
voornaamsten
Huronen der
: dat
voornaam
sten
met
de Assiniboins
Assiniboins en
en de
de Mandans
Mandans ;; de
de overigen
overigen zÜn
niet te
met de
zijn niet
vreezen.
- Nu,
vind, dat
dat het
het ereralalgenoeg
genoegzijn,
zÜn, vooral
vooral daar
daar wij
wij
Nu, ik vind,
hier zoo
zoo geheel
geheel afgezonderd
afgezonderd wonen
wonen en
en bijgevolg
bÜgevolg van
van alle
alle hulp
hulp
van
Blanken verstoken
verstoken zijn.
zijn.
van andere Blanken
het uuniet
nietaan
aandie
diehulp
hulpontbreken,
ontbreken,
- Ingeval
van nood
nood zou
zou het
Ingeval van
en
wel om
om de
devolgende
volgendereden
reden:
menden
denMissouri
Missouri omstreeks
omstreeks
en wel
: alsalsmen
vijftig
opvaart, vindt men
men vlak
vlak aan
aan den
denoever
oeverdier
dier rivier
rivier
vijftig uren
uren opvaart,
een
handelskantoor, een
fort, dat
dataan
aandedePelterijenPelterijeneen handelskantoor,
een soort
soort van fort,
waarin zich
zich een
een zestigtal
zestigtal AmeriAmeriMaatschappij
Maatschappij toebehoort
toebehoort en waarin
kaansche en
enCanadeesche
CanadeescheBlanken,
Blanken,soldaten
soldatenen
enjagers,
jagers,ophou
ophouden.
den.
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- Dat is
is goed
goed en
enwel,
wel,zeide
zeideSamuel
SamuelDickson
Dicksonj
maarvijftig
vijftig
; maar
uren
wil nog
nog al
al wat
watzeggen.
zeggen.
uren wil
- Dat
zou reeds
reedshet
hetgeval
gevalzijn,
zijn,als
alswij
wijinineen
eenbeschaafd
beschaafd
Dat zou
land
woonden, maar
de woestijn,
woestün, waar
waar volstrekt
volstrekt geene
geene
land woonden,
maar in de
w:egen
zijn, isis dat
datnog
nogheel
heelwat
watanders
anders en
enwordt
wordtde
deafstand
afstand
wegen zijn,
meer
dan verdubbeld.
verdubbeld.
meer dan
daa.r had
had ikikniet
nietaan
aangedacht,
gedacht,zei
zei de
de
- Dat
is waar,
waar, daar
Dat is
squatter,
op wiens
wiens eerst
eerstzoo
zoo opgeruimd
opgerujmd gezicht
gezichtzich
zicheensklaps
eensklaps
squatter, op
de rivier
rivier
eene
wolk van
van somberheid
somberheid vertoonde;
vertoonde j en als
als men
men de
eene wolk
afzakt,
zijn dan
dan onze
onze naaste
naasteburen
buren?
afzakt, wat zijn
?
jarengeleden
geleden
- Squatters
zich reeds
reeds twee
twee jaren
Squatters evenals
evenals gij,
gij, die zich
gÜbevindt
bevindt
aan
de oevers
oevers van
vanden
denMissouri
Missourineergezet
neergezethebben
hebben:
aan de
: gij
nu zoo
zoo wat
wat halverwege
halverwege het
het fort
fort en
ende
dekolonie.
kolonie.
u nu
is zonderling
zonderling j; en is
is die
die kolonie
kolonie nog
nog alalvan
vanbelang?
belang?
- Dat is
zeker:: het
het schijnt,
schijnt, dat
datdeze
dezesedert
sederteenige
eenigemaanden
maanden
- Wel zeker
heel
wat uitbreiding
uitbreiding verkregen
verkregen heeft
heeft;j het
hetis istegenwoordig
tegenwoordig
heel wat
zoo voortgaat,
voortgaat, dan
dan zal
zalzij,
zij,voordat
voordat
bijna
dorp, en als
als het
het zoo
bijna een
een dorp,
er
twee jaren
jarenverloopen
verloopen zijn,
zijn, alaleene
eenestad
stad
gewordenzijn.
zÜn.
er twee
geworden
Maar
zoo wel aan
een en als
als aan
aan den
den anderen
anderen kant
kantzijt
zijtgij
gij
Maar zoowel
aan den
den eenen
van
de Blanken
Blankengescheiden
gescheiden door
doorverschillende
verschillende Indiaansche
lndiaansche
van de
trekkengevaarlijk
gevaarlijk zou
zou zijn,
zijn, als
als
volken,
wier dorpen
dorpen door
door tetetrekken
volken, wier
men
althans niet
niet iningrootgin
grootengetale
getale is.
is. Gij
Gij staat
staatdus
dusgeheel
geheel
men althans
afgezonderd,
de eenige
eenige weg,
weg,die
dievrij
vrijblijft,
blijft,isisde
deMissouri.
Missouri.
afgezonderd, want de
- Dat
is reeds
reeds iets,
iets, maar
maartoch
tochnog
nogniet
nietveel,
veel, want
want de
de
Dat is
te zakken
zakken is,is,moet
moetmoeilijk
moeilijk op
op
rivier,
die gemakkelijk
gemakkelijk af te
rivier, die
te varen
varen zijn.
zijn.
gij
- Zonder
rekenen, dat
dat de
degeheele
geheele afstand,
afstand, dien
diengij
Zonder nog
nog te rekenen,
zoudt
te leggen
leggen hebben,
hebben, door
door dorpen
dorpen van
vanRoodhuiden
Roodhuiden
zoudt af te
begrensd
is.
begrensd is.
Ikwou,
wou,dat
dathet
hetdwaze
dwaze
- Dat bederft
bederft alles,
alles, beste
besteGeorges
Georges!! Ik
denkbeeld
het hoofd
hoofd gekomen
gekomen was,
was, ons
ons
denkbeeld mijn
mijn broeder
broeder nooit
nooit in het
ik nog
nog meer
meer
hierheen
brengen. Hij
Hij is waarlijk
en ik
hierheen te
te brengen.
waarlijk gek,
gek, en
dan
dat ik
ikmet
methem
hemmeegegaan
meegegaan ben
ben!!
dan hij, dat
Dit werd
werd met
metzulk
zulkeene
eeneuitdrukking
uitdrukkingvan
vankluchtige
kluchtigewanhoop
wanhoop
gezegd,
Georges zich
van lachen
lachen kon
kon onthouden.
onthouden.
gezegd, dat
dat Georges
zich niet van
Dat vind
vind ik
ik niet
nietaardig
aardigvan
vanje,je,hernam
hernam
- Lach
Lach je? Dat
tocheen
eenalles
allesbehalve
behalveprettig
prettigvooruitzicht,
vooruitzicht,
de
squatter. 't'tIsIstoch
de squatter.
dat
wij ons
ons leven
levenmet
metons
onsallen
allen
verwenschtevallei
vallei
dat wij
in in
diedie
verwenschte
zullen moeten
moeten verliezen.
verliezen.
ik wil
wilhopen,
hopen, dat
dat het
hetzoo'n
zoo'n vaart
vaart niet
niet zal
nemen.
- Nu,
Nu, ik
zal nemen.
--

112
-— Ik ook.
ook. Maar
~Iaardit
ditdaargelaten
daargelaten:
ofschoon jejeinlichtingen
inlichtingen
: ofschoon
zÜn, dank
dank ik
ik
niet
van een
eenzeer
zoergeruststellender
geruststellenden aard
aard mogen
mogen zijn,
niet van
je er
er toch
toch wel
wel voor.
voor. Ik
Ikweet
weet altijd
altüd graag,
graag, waaraan
waaraan ik
ik mij
mü tete
houden
heb:: op
op deze
deze wijze
wijze word
word ik ten
ten minste
minste niet
niet verrast.
verrast.
houden heb
Zij praatten
ZU
praatten op
opdeze
deze wijze,
wijze, terwijl zij
zÜ voortreden
voortreden met
met zoozooveel
spoed als de
de toestand
toestand der
dervoetpaden,
voetpaden, die
diezijzÜvolgden,
volgden,hun
han
veel spoed
slechts veroorloofde.
veroorloofde.
Ztj
zouden juist
juist het
hetbosch
boschuitkomen
uitkomen en
en eene
eene prairie,
prairie, die
die
Zij zouden
zij
op een
eenkorten
kortenafstand
afstandvan
vandaar
daarvoor
voorzich
zichzagen
zagenliggen,
liggen,
zij op
inrijden, toen
toen zij
zij eensklaps
eensklapseen
eengeweerschot
geweerschothoorden.
hoorden.
dat? vroeg
vroeg de
de squatter.
squatter.
- "Vat
is dat?
Wat is
- Dat
iA Charbonneau,
Charbonneau, die
die een
eenschot
schotgedaan
gedaan heeft,
heeft, antantDat is
woordde Georges. Ik
Ikherken
herkenhet
hetgeluid
geluidvan
vanzijn
ztjnbuks.
buks. Hij
Hij
mij waarschijnlijk
waarschünltjk hebben.
hebben. Wacht eens
eenA even
even!! en
en zonder
zonder
moet
moet mij
het antwoord
antwoord van
van Samuel
Samuel Dickson
Dickson af
af tetewachten,
wachten, laadde
laadde hij
hij
de lucht
lucht af.
af.
zijn
zijn geweer
geweer en
en schoot
schoot dit
dit in
in de
eene
duchtige beweging
beweging in
in
BUna
terstond daarop
daarop kwam
kwam er ee
Bijna terstond
ri e duchtige
de
struiken, die
die eensklaps
eensklaps van
vanelkaar
elkaargingen,
gingen,enen·
nu sprongen
sprongen
de struiken,
• nu
er
twee prachtige
prachtige honden
honden van
van hetzelfde
hetzelfde ras
rasals
alsDarder
Darder uit,
uit,
er twee
die
tegen liet
het paard
paardvan
vanden
denjonkman
jonkmanop
opgingen
gingen staan,
staan, ten
ten
die tegen
af tetebedelen,
bedelen,terwijl
terwtjlzij
zij een
een
einde
dezen eene
eene liefkoozing
liefkoozing af
einde van dezen
dof
gebrom deden
deden hooren
hooren en
en een
een grimmigen
grimmigen blik
bliksloegen
sloegen op
op
dof gebrom
den
squatter, die
die omtrent
omtrenthunne
hunnebedoelingen
bedoelingentetezijnen
zijnenopzichte
opzichte
den squatter,
alles
behalve gerust
gerust was.
was.
alles behalve
je maar
maarwat
watbedaard
bedaard!
zeideGeorges,
Georgcs, terwijl
terwül hij
hij
- Houdt
Houdt je
! zeide
koest,Drack!
Drack!
de
prachtige beesten
beesten streelde,
streelde, koest,
koest,Nadèje
N adèje! Ikoest,
de prachtige
zoonijdig
nijdigaan
aan:
eenvriend
vriend
Kijkt dien
dien mijnheer
mijnheer maar
maar niet
nietzoo
: 't 'tisiseen
gehoorzame
van
mij. Gaat
Gaat hem
hem verwelkomen
verwelkomen en
en toont,
toont, dat
datjejegehoorzame
van mij.
beesten
beesten bent.
hunbaas
baastegen
tegen
Als
hadden de
de beide
beide honden
honden begrepen,
begrepen, wat
wat hun
Als hadden
ztj op
op met
metbrommen
brommen enensprongen
sprongen tegen
tegen
hen
zeide, hielden
hielden zij
hen zeide,
Samuel
Dickson op,
die, daar
daar hij
hij veel
veel van
van honden
honden hield
hield en
en
Samuel Dickson
op, die,
zag,
hoe mooi
mooi deze
dezeWaren,
waren,hen
henstreelde
streeldeen
enhun
huneen
eenwelverdiend
welverdiend
zag, hoe
prijsje
gaf, hetgeen
hetgeen hen
hen heel
heel blij
blij maakte.
maakte. Nadèje
Nadèje vooral,
vooral, een
een
prijsje gaf,
prachtig
beest, dat
dat bijna
bijna geheel
geheel wit
witwa8
wasen
enop
opwelks
·welksbast
bast
prachtig beest,
slechts
eenige zwarte
zwarte vlekken
vlekken te
te zien
zienwaren,
waren,scheen
scheen dadelijk
dadelijk
slechts eenige
met
den squatter
squatter bevriend
bevriend geworden
geworden te
zijn en
en werd
werd het
hetniet
niet
met den
te zijn
moede,
door dezen
dezen te
te laten
latenliefkoozen.
liefkoozen.
moede, zich
zich door
er zich
zich een
een man,
man, .
Büna
op hetzelfde
hetzelfde oogenblik
oogenblik vertoonde
vertoonde er
Bijna op
die
in een
eenjagerskostuum
jagerskostuum gekleed
gekleed was,
was, met
methoekige,
hoekige, maar
maar
die in
--
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opene
en schrandere
schrandere gelaatstrekken.
gelaatstrekken. Deze
Deze man
man groette
groette de
de
opene en
beide
enzeide,
zeide,nanadedebeide
beide
hondengeroepen
geroepentetehebben,
hebben,
beide ruiters en
honden
staan::
die
nu dadelijk
dadelijk achter
achter hem
hem gingen
gingen staan
die nu
-- Welzoo,
Mijnhètlr Georges
Georges! ! het doet
doet mij
mij pleizier,
pleizier, dat
dat
Welzoo, Mijnheer
ik
terugzie, ikikhad
hadeen
eenschot
schotgedaan
gedaan om
om uuteteroepen
roepen;; het
het
ik uuterugzie,
is gelukkig,
gelukkig, dat
dat ik
ik op
opdit
ditdenkbeeld
denkbeeld gekomen
gekomen ben.
ben.
je op
opdede
jacht,
Mikgoed??vroeg
vroeg de
dejonkman,
jonkman, na
na
-— Ben
Ben je
jacht,
Mikgoed
de
hand van
van den
den jager
jager hartelijk
hartelijk gedrukt
gedrukt tetehebben.
hebben.
de hand
- Op
dezen tijd van
van den
den dag?
dag?Dan
Danzou
zouikikwel
welgek
gekmoeten
moeten
Op dezen
zijn,
en dat
dat ben
benikik
nog
niet.
Neen,neen,
neen,jagen
jagenmoet
moet men
men
zijn, en
nog
niet.
Neen,
alleen
morgens en
en 's'savonds.
avonds. Niet
Nietwaar,
waar,Mijnheer
Mijnheer?
voegde
alleen 's'smorgens
? voegde
er bij,
bij, terwijl
terwijl hij
hij zich
zich tot
totden
densquatter
squatterwendde.
wendde.
hij
hij er
- Dat
mij ook,
ook, gaf
gaf deze
deze hem
hem ten
ten antwoord.
antwoord.
Dat dunkt mij
-— Mijnheer
Samuel Dickson,
Dickson, een
een mijner
mijner beste
bestevrienden
vrienden!
Mijnheer Samuel
!
zeide
hoop, dat hij
hij ook
ook jou
jou vriend
vriend zal
zalworden.
worden.
zeide Georges,
Georges, ik
ik hoop,
ook, zeide
zeide Charbonneau,
Charbonneau, want
want hij ziet
ziet er
ermij
mijals
alseen
een
- Ik ook,
ferme
uit.
ferme kerel
kerel uit.
- Ik dank
dank je
je wel,
wel, gaf
gafde
desquatter
squatter hem
hem ten
tenantwoord.
antwoord.
- Gij
behoeft mij
mij niet
niet 00
bedanken. Ik
Ik zeg
zeg dit
ditoverigens
overigens
Gij behoeft
be bedanken.
niet
van iedereen,
iedereen, en
en dus
dus hebt
hebt gij
gij misschien
misschien reden
reden om
om mij
mij te
te
niet van
bedanken;
ik heb
hebuualalgezien,
gezien,evenals
evenalsalaldiediebedanken ;maar
maar ik
ik ken
ken u, ik
genen,
welke een
een maand
maandgeleden
geledeninindede
valleiaangekoanen
aangekomen zijn:
zÜn:
genen, welke
vallei
- Maar
als je
je niet
niet op
opdedejacht
jaohtwaart,
waart,wat
watdeed
deed je
je dan,
dan,
Maar als
Mikgoed?
- Wel,
er zijn
zÜn vreemdelingen
vreemdelingen in
in den
den wigwam.
wigwam.
Wel, er
- Vreemdelingen?
Vreemdelingen ?
- Ja, drie
drie reizigers
reizigers;; twee
tweeblanke
blankejagers
jagersen
eneen
eenIndiaan
Indiaan
gij afwezig
afwezig waart,
waart,gekomen
gekomenen
enhebben
hebbengastvrijheid
gastvrüheid
zijn, terwijl
terwijl gij
verzocht.
- En
die heb
heb je
je hun,
hun,hoop
hoop ik,
ik,verleend.
verleend.
En die
zü recht
rechtop
op;
konhun
hundeze
deze
- Waarachtig !! Daar
hebben zij
Daar hebben
; ikikkon
bovendie~ zijn
zijn twee
twee van
vandeze
dezedrie
driejagers
jagersmijne
mijne
niet weigeren
weigeren;; bovendien
vrienden en
en zal
zaldedeander
anderhet
hetwaarschijnlijk
waarschijnlijkook
ookspoedig
spoedigworden.
worden.
- Daar
heb jeje goed
goed aan
aan gedaan.
gedaan. Overigens
Overigens weet
weet jeje wel,
wel,
Daar heb
hetrecht
rechthebt
hebtom
omte te
handelen,zooals
zooalshet
hetje
je goeddunkt.
dat
dat je het
handelen,
Toen
ben je
je mij
mij dadelijk
dadelijk gaan
gaan opzoeken,
opzoeken, niet
nietwaar
waar?
Toen ben
?
juist niet,
niet, ik
ik ging
ging uualleen
a.lleen tetegemoet
gamoot om
om u
u te
te
- Dat
Dat juist
waarschuwen;
Ik behoefde
behoefde uuniet
niettetezoeken,
zoeken,want
want
waarschuwen ;dat
datisis alles.
alles. Ik
ik kon
kon wel
wel begrijpen,
begrijpen, waar
waar gij
gij waart.
waart.
De jonkman
jonkman bloosde
bloosde bij
bij deze
dazeniet
nietonduidelijke
onduidelükezinspeling
zinspeling
De
ou&lalJ8 v
VaD
den Missouri.
MiSlloUl'Ï.
Ds outlaws
an den
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op
züne liefde,
liefde, terwijl
terwijl dedesquatter
squatterhem
hemlachende
lachendeaankeek.
aankeek.
op zijne
-— Komaan,
mij gevonden
gevonden hebt,
hebt, zullen
zullen wij
wij ons
ons maar
maal'
Komaan, nu
nu je mij
dadelijk
mijne woning
woning begeven.
begeven.
dadelijk naar mijne
eens even!
even! Dat
Dat isis nog
nog niet
niet alles.
alles.
— Wacht eens
er dan
dan nog
nogiets
ietsanders
anders?
-— Is er
?
-— Op
vijftig passen
passen van
van hier
hier hebben
hebben de
de honden
honden de
de lucht
lucht
Op vijftig
hebdadelijk
dadelijkonderzocht,
onderzocht, wat
wat dat
datwas,
was,
van
iets gekregen
gekregen;j ikikheb
van iets
en
wat heb
heb ik
ik nu
nuontdekt
ontdekt?
Datraadt
raadtgij
gijnooit
nooit!!
en wat
? Dat
dan?? Een
Een beer
beer?? vroeg
vroeg de
de squatter.
squatter.
-— Wat dan
- Dat
zou ikikliever
lievergehad
gehadhebben,
hebben, zoo
zoo waar
waar als
als ik
ik een
een
Dat zou
jager ben.
ben. Neen,
Neen, het
hetisisgeen
geenbeer
beer:: ikikheb
hebeen
eenmensch,
mensch, een
een
jager
blanke
ontdekt! ! lIij
laggeheel
geheelbuiten
buitenkennis
kennis op
op den
den grond
grond
blanke ontdekt
hij lag
zijn hersenpan
hersenpan bevo
bevond
zich eene
eenehevige
hevigewonde,
wonde,
uitgestrekt j; in zijn
nd zich
die
hij zeker
zekeronder
onderhet
hetvallen
vallen
gekregenheeft,
heeft,enenzijn
zijnlinkerarm
linkerarm
die hij
gekregen
was
door een
een kogel
kogel vermorzeld,
vermorzeld, zijn paard liep rustig
rustig in
in zijne
zijne
was door
grazen. 't 'tIsIszeker
zekerdede
anderereiziger,
reiziger,
nabijheid tetegrazen.
eeneen
of of
andere
zoovelenzijn,
zijn,een
een
waarop
schurkachtige Indiaan,
Indiaan,zooals
zooalsererzoovelen
waarop een schurkachtige
meen dan
dan ook
ook werkelijk,
werkelijk, dat ik
ik
kogel
afgeschoten heeft.
kogel afgeschoten
heeft. Ik meen
den
knal van
vaneen
eengeweerschot
geweerschotgehoord
gehoord heb.
heb.DeDewannadering
aannadering
den knal
der
honden zal
zal den
den ellendeling
ellendeling zeker
zeker de
de vlucht
vluchthebben
hebben doen
doen
der honden
nemen,
want de
dewanordelijke
wanordelijke kleederen
kleederen van
vanden
denvreemdeling
vreemdeling
nemen, want
bewijzen
genoegzaam, dat men
men hem
hemheeft
heefttrachten
trachtenteteberooven,
berooven,
bewijzen genoegzaam,
aftete
ofschoon
tijd niet
niet gehad
gehad heeft
heeft om
om hem
hem iets
iets af
ofschoonmen
men den
den tijd
nemen.
hem hulp
hulp verleend
verleend?
- Reb
Heb je hem
wel j; ik
ik kon
kon hem
hem toch
toch niet
niet als
als een
eenbeest
beest
- Dat
moest ik wel
Dat moest
laton
liggen, en
en toch,
toch, voegde
voegde hij
hij er
er bij,
bij, terwijl
terwijl hij
hij met
met het
het
laten liggen,
hoofd
misschien beter
beter geweest
geweest zijn.
zijn.
hoofd schudde,
schudde, zou
zou dit misschien
Charbonneau? riep
riep de
dejonkman
jonkman op
op een
een toon
toon van
van
- Wat,
Wat, Charbonneau?
~oo spreken
spreken?
verwijt
Hoe kan
kan jeje zoo
verwijt uit. Hoe
- Hoor
eens, Mijnheer
Mijnheer Georges
Georges!! Gij
mij, niet
nietwaar
waar?
Hoor eens,
Gij kent mij,
?
mij niet.
niet. Al
Almoge
moge
Welnu, het
hetgezicht
gezichtvan
vandien
dienman
man bevalt
bevalt mij
het ook
ook niet
niet onknap
onknap wezen,
wezen, zoo
zoo ligt
ligt er
ertoch
tocheene
eeneuitdrukking
uitdrukking
mij eene
eene huivering
huiveringover
overde
deleden
ledengejaagd
gejaagdheeft,
heeft,en
endat
dat
in,
die mij
in, die
gij weet,
weet, niet
niet zoo
zoo gemakkelijk.
gemakkelijk. Ik
Ik gevoel,
gevoel,
gebeurt
mij, zooals
zooals gij
gebeurt mij,
mijns
ondanks, een
een onoverwinlijken
onoverwinlijken afkeer
afkeer van
van dezen
dezen man,
man,
mijns ondanks,
hem nooit
nooit gezien
gezien heb
heb;j en
ende
dehonden,
h.:mden, die
die toch
toch
ofschoon
ofschoon ik
ik hem
maar
beesten zijn,
zijn, zijn
zijn evenals
evenals ik
ik:: ik
ik heb
heb mij
mij alle
allemogelijke
mogelijke
maar beesten
om hun
hun tetebeletten,
beletten,hem
hemteteverscheuren.
verscheuren.
moeite
moeten geven
moeite moeten
geven om
hij bij
bij hem
hem kwam,
kwam,
Vooral
N adèjee was
als een
een razende,
razende, toen
toen hij
Vooral Nadèj
was als
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en
wilde hem
hemvolstrekt
volstrektdooden
dooden;
ziet
MijnheerGeorges
Georges!
en wilde
; enenziet
ge,ge,
Mijnheer
!
de
dieren worden
worden nooit
nooit door
door hun
hun instinct
instinct misleid,
misleid, want
want het
het
de dieren
is God,
God, die
die hun
hundedekennisse
kennissedes
desgoeds
goedsenen
deskwaads
kwaadsschenkt.
schenkt.
des
- Dat
alles isis goed
goedenenwel,
wel,
Charbonneau!! maar
maar deze
deze
Dat alles
Charbonneau
ongelukkige
zwaar gekwetst
gekwetst en
en aan
aan den
dendood
doodblootgesteld
blootgesteld::
ongelukkige is zwaar
het
is onze
onzeevenmensch,
evenmensch,wij
wijmoeten
moetenalle
allepersoneele
personeeleoverweginoverweginhet is
gen
terzijde
zijde stellen
stellen;
demenschelij
menschelykheid
gebiedt ons, hem
hem tete
gen ter
; de
kheid gebiedt
helpen.
- Dat
weet ikikwel:
wel:ikik
heb
hemdan
danook
ookverbonden,
verbonden, en
en
Dat weet
heb
hem
zyne
gewasschen;; in één
éénwoord,
woord,ik
ikheb
hebhem
hem verpleegd,
verpleegd,
zij ne wonden
wonden gewasschen
zooals
dit mij
mij zelven
zelvenofofmijne
mijnehonden
hondenzou
zougedaan
gedaanhebben
hebben;
zooals ik dit
;
maar
dat doet
doet ererniet
niettoe,
toe,mijnheer
mij nheerGeorges
Georges !! Vergeet
Vergeetniet,
niet,
maar dat
wat
ik tegen
tegen uu zeg
zeg:: 't'tisiseen
eenvijand,
vijand, dien
dien gij
gij onder
onder uw
uw dak
dak
wat ik
wilt herbergen.
herbergen.
- In 's's hemels
hemels naam
naam dan,
dan, Charbonneau!
Charbonneau! Al
Al mocht
mochtdit
dit ook
ook
zoo
zijn,·dan
dan zouden
zouden wij
wy desniettemin
desniettemin onzen
onzenplicht
plichtmoeten
moeten
zoo zijn,
betrachten.
gij wilt,
wilt,Mijnheer
MijnheerGeorges
Georges!
Maardat
dat doet
doet
-— Welnu, zooals
zooals gij
! Maar
er
niet toe
toe:: ik zal
zal hein
hem wel
wel in
inhet
hetoog
ooghouden.
houden.
er niet
- En wa
Waal'
is deze
deze ongelukkige
ongelukkige P
ar is
P
bij het
heteikenboschje,
eikenboschje, dat
dat gij
gij daar
daar ziet.
ziet. Na
Nahem
hem
- Hij
ligt bij
Hij ligt
verbonden
hebben, heb
heb ik
ik een
eenschot
schotgedaan
gedaan in
in de
de hoop,
hoop,
verbonden te
te hebben,
dat
gij mij
mij misschien
misschien zoudt
zoudt hooren.
hooren.
dat gij
- Heeft hij
hij niets
niets tegen
tegenjejegezegd
gezegd?
?
- Hij?
nu nog
nog mooier
mooier!! Hij
Hij isisgeheel
geheelbuiten
buitenkennis,
kennis,
Hij ? Wel nu
hij heeft
ontzaglijk veel
veel bloed
bloed door
door zijne
zijne beide
beide wonden
wonden ververheeft ontzaglijk
loren.
- Laat
ons maken,
maken, dat
dat wij
wij gauw
gauw bij
bij hem
hem komen,
komen, en
en als
als
Laat ons
de
honden zoo
zoo ongunstig
ongunstig'ten
ten opzichte
opzichte van
van dezen
dezenvreemdeling
vreemdeling
de honden
gestemd
zijn, als
als je
je zegt,
zegt, dan
dan moet
moet je
je goed
goed het
het oog
oog op
op hem
hem
gestemd zijn,
houden, opdat
leed moge
moge geschieden.
geschieden.
houden,
opdat hem
hem geen leed
- wees
Weesmaar
maargerust,
gerust,Mijnheer
Mijnheer Georges! Ik
Ikzal
zalw©l
wel oppassen,
oppassen,
dat
zij zich
zich bedaard
bedaard houden.
houden. Komaan,
Komaan, beestjes!
beestjes! en
en bromt
bromt zoo
zoo
dat zij
niet, of
of wij
wij worden
worden boos
boos op
op je.
je.
niet,
De jager
jager begaf
begaf zich
zich weder
weder op
op weg,
weg, vergezeld
vergezeld van
van de
de beide
beide
honden, die
deftig naast
naast hem
hem liepen.
liepen. De
Deruiters
ruitersvolgden
volgdenhem.
hem.
honden,
die deftig
verloop van
van eenige
oonigeminuten
minutenbereikte
bereiktemen
menhet
heteikenboschje,
eikenboschje,
Na verloop
lag;
honden
waar de
de gekwetste
gekwetste nog
nogaltijd
altijdonbeweeglijk
onbeweeglijk lag
waar
; dedehonden
bromden, toen
zij hem
hem zagen,
zagen,maar
maaropopeen
eenwenk
wenkvan
vanMikgoed
Mikgoed
bromden,
toen zij
zich stil en
en gingen
gingen op
op den
den grond
grond liggen.
liggen.
hielden zij
hielden
zij zich
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Georges
Samuel Dickson
Dickson stapten
stapten van hunne
hunne paarden
paarden af
af
Georges en Samuel
en begaven
begaven zich
zich naar
naar den
denvreemdeling.
vreemdeling.
't Was iemand
iemand van
van dertig
dertig ààvijf
vijfen
endertig
dertigjaren,
jaren, die
die eene
eene
rijzige, welgevormde
welgevormde en edele
edele houding
houding bezat
bezat;; zijn
zijn gelaat
gelaat was
was
rijzige,
met eene
eene lijkkleur
lijkkleur bedekt,
bedekt, zijne
zijne fijne
fijne en
en regelmatige
regelmatige gelaatsgelaatsmet
trekken bezaten,
bezaten, zooals
zooals de
dejager
jagergezegd
gezegdhad,
had,eene
eenezeldzame
zeldzame
trekken
schoonheid;
gekrulde, gitzwarte
gitzwarte lokken
lokkenomgaven
omgaven zijn
zijn
schoonheid ; lange,
lange, gekrulde,
gezicht en vielen wanordelijk op zijne schouders neer; eengezichtnvlwaordjkpzineschu r;
zwarte
en dichtbegroeide
dichtbegroeide baard
baardbedekte
bedektehet
hetbenedengedeelte
benedengedeelte
zwarte en
van zijn
zijn gezicht
gezicht;; zijn
zijn groote
grootemond,
mond,die
diehalf
half
geopendwas,
was,deed
deed
van
geopend
zijne
prachtige en
en hagelwitte
hagelwittetanden
tandentetevoorschijn
voorschijnkomen
komen;
zijne prachtige
; zijn
lange en eenigszins kromgebogen neus gaf aan zijn gelaat eenelangeiszkrombgenuafzijlten
uitdrukking
Vlm wreedheid,
wreedheid, die onmogelijk
onmogelijk weer
weer te geven
geven is;
is;
uitdrukking van
zijne
oogen, die
die wat
wat tetever
vervan
vanelkaar
elkaarstonden,
stonden, waren
waren half
half
zijne oogen,
gesloten,
lange wimpers
wimpers versierd
versierd en
engekroond
gekroonddoor
doorzware
zware
gesloten, met lange
wenkbrauwen,
zich boven
bovenden
denneus
neusmet
metelkaar
elkaarvereenigden.
vereenigden.
wenkbrauwen, die zich
Het gezicht
gezicht van
vandien
dienman
manboezemde
boezemdeeen
eeninstinctmatigen
instinctmatigen afkeer
afkeer
in,
iets, dat
datgelijkt
gelijktop
ophet
hetgevoel
gevoel van
van koude,
koude, van
van schrik
schrik en
en
in, iets,
van
walging, dat
men ondervindt,
ondervindt, als
men een
een adder
adder ziet,
ziet, en
en
van walging,
dat men
als men
nogtans,
wij herhalen
herhalen het,
het, had
had deze
deze man
man een
een knap
knap uiterlijk.
uiterlijk.
nogtans, wij
De
snede zijner
zijner kleederen
kleederen was
was elegant,
elegant, zijne
zijne wapenen
wapenen bezaten
bezaten
De snede
eene
hooge waarde,
waarde, zijn
zijn paard
paard was
was van
van een echt
echt ras,
ras, in
in één
één
eene hooge
woord
verried, dat hij
hij een
een vrij
vrij hoogen
hoogen rang
rangin
in
woord alles
alles aan
aan hem
hem verried,
de
maatschappij bekleedde,
bekleedde, en
en zonderling
zonderling genoeg,
genoeg, droegen
droegen al
al
de maatschappij
deze
omstandigheden het
hare nog
nog bij
bij om
om den
den afkeer
afkeer tegen
tegen
deze omstandigheden
het hare
hem
vermeerderen. Onwillekeurig
Onwillekeurig vroeg
vroeg men
men zich
zich af,
af, wat
wat
hem te vermeerderen.
deze
deze woeste
woeste streken
strekenwas
waskomen
komendoen,
doen, welke
welke
deze ,man
,man in deze
gewichtige
zoo ver
ver verwijderd
verwijderd had
van de
de bebegewichtige reden
reden hem
hem zoo
had van
schaafde
en van
van de
dewereld,
wereld,tetemidden
middenwaarvan
waarvan hij
hij
schaafde streken
streken en
zich
door zijne
zijne fortuin
fortuin en
en door
door zijn
zijn rang
rangzonder
zondertwijfel
twijfelmoest
moest
zich door
bcwegen.
bewegen.
Al
deze opmerkingen
opmerkingen maakten
maakten de
de beide
beide Amerikanen
Amerikanen in
in
Al deze
eenige seconden.
seconden.
- Hum!
mompelde Samuel
met eene
eene verstikte
verstikte
Hum ! mompelde
Samuel Dickson
Dickson met
stem;
weet niet, hoe
hoe het
het komt,
komt, maar
maar het
hetgezicht
gezichtvan
vandien
dien
stem ; ik
ik weet
mij niet.
niet.
man
man bevalt
bevalt mij
- Het bevalt
bevalt mij
mij ook
ook niet,
niet,antwoordde
antwoordde George
George Clinton
Olinton op
op
denzelfden
dat een
eenreden
redenom
omhem
hemzoo
zoo maar
maar
denzelfdentoon;
toon ;maar
maar is
is dat
aan
zijn lot over
over te
te laten
laten?jI
aan zijn
-— Wel zeker
zeker niet,
niet, luidde
antwoord. Dat
Dat God
God ons
ons hem
hem
luidde het antwoord.
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heeft doen
doen ontmoeten,
ontmoeten, isiswaarschijnlijk
waarschünlükdaarom
daaromgebeurd,
gebeurd,omdat
omdat
Hij wil,
HÜ
wil, dat
dat wij
wÜ hem
hem tor
tor hulp
hulpkomen.
'komen.
-— Zoo
ik ererook
ook over.
over. Aan
Aan het
het werk
werk dan
dan maar,
maar, al
al
Zoo denk
denk ik
moge
van komen,
komen, wat er
el' van
van komen
komen wil.
wil.
moge er
er van
Zijn wij
? vroeg
wÜ nog
nogver
vervan
vanje jewoning
woningverwijderd
verwüderd?
vroog de
de
-— Zün
squatter
squatter..
opzijn
zünhoogst,
hoogst,nietwaar,
nietwaar,Charbonneau
Charbonneau?
.- Een uur
uur op
?
-— Ja, dat
dat zal
zal niet
nietveel
veelschelen.
schelen.
- Hoe
zullen wij
wÜ hem
hemoverbrengen
overbrengen?? Dat
Dat komt
komt mij
mü vrij
nü
Hoe zullen
moeilük
voor, als
als wij
wÜ ten
ten minste
minste vooraf
voorafgeen
geen draagbaar
draagbaar ververmoeilijk voor,
vaardigen.
zou te veel
veel tijd
tÜd kosten,
kosten, antwoordde
antwoordde de
Laat
- Dat
Dat zou
de jager.
jager. Laat
mÜ
maar begaan.
begaan.
mij maar
- Met
alle genoegen
genoegen!! Maar
Maar toch
toch dienen
dienenwij
wijteteweten,
weten,welk
welk
Met alle
middel
denkt te baat
baat tetenemen.
nemen.
middel je
je denkt
gÜ wel
wel zien,
zien, Mijnheer
Münheer Georges
Georges!! Ik
zal op
op het
het
- Dat
zult gij
Dat zult
Ik zal
paard
van dezen
dezen vreemdeling
vreemdeling gaan
gaan zitten
zitten;; dan
dan moet
moet gij
gÜ hem
hom
paard van
er op
op tillen
tillen en
envoor
voormij
müneerzetten
neerzetten;
danzal
zalikikhem
hemmet
metmijne
müne
; dan
armen
ondersteunen, en dan
dan zullen
zullen wij
wÜ zachtjes
zachtjesnaar
Ilaarden
denwigwigarmen ondersteunen,
wam
voortrÜden. Hoe
gÜ dat
dat plan
plan?
wam voortrijden.
Hoe vindt gij
?
-— Uitmuntend.
- W
ohlU, tilt
tilt hem
hem dan
danmaar
maarop
op!!
Welnu,
Charbonneau
op het
het paard
paard van
vanden
denvreemdeling,
vreemdeling,
Charbonneau stapte
stapte nu op
hÜ vooraf
voorafvastgebonden
vastgebonden had
had uit
uit vrees,
vrees, dat
dat het
hetzou
zou wegwegdat
dat hij
loopen,
den teugel
teugel in
in handen
handen en
en wachtte.
wachtte.
loopen, nam
nam den
Georges
Samuel Dickson
Dickson tilden
tilden den
den gekwetste,
gekwetste, die
die nog
nog
Georges en
en Samuel
altijd
bewusteloos lag, nu
nuzachtjes
zachtjesop,
op,droegen
droegenhem
hemvoorzichtig
voorzichtig
altijd bewusteloos
voort
zetten hem
hem op
op het
het paard
paard neer.
neer.
voort en
en zettcn
Charbonneau
hoofd van
van den
denongelukkige
ongelukkige tegen
tegen
Charbonneau legde
legde het hoofd
zijne borst
aan, en
en nu
nubegaf
begafmen
men zich
zichstapvoets
stapvoets op
op weg.
weg.
bo rst aan,
Men
had meer
meer dan
dan en
~enuur
uurnoodig
noodigom
omde
dewoning
woning te
te bebeMen had
reiken.
Deze
woning, of
of de
de wigwam,
wigwam, zooals
zooals de
de jagers
jagers haar
haar noemnoemDeze woning,
den,
was een
een aardig
aardig gebouwtje,
gebou wtje, dat
dat van
van hout
houtopgetrokken
opgetrokken en
en
den, was
gebouwd
top eener
eener kleine
kleine hoogte,
hoogte, aan
gebouwd was
was op
op den top
aa n welker voet
eene
smalle beek vloeide,
vloeide, die
die haar
haar als
alsmet
meteen
eenzilveren
zilverengordel
gordel
eene smalle
omgaf; ee
eene
rü palissaden
palissaden diende'
diende' haar
haar tot
totbeveiliging.
beveiliging.
ri e rij
- Je huis
huis ziet
zietereralleraardigst
alleraardigstuituit!
zeideSamuel
SamuelDickson,
Dickson,
! zeide
zood
ra hij
hÜ de
dewoning
woningzag,
zag,diedie
geheel
midden,van
vaneen
eenboschje
boschje
zoodra
geheel
te te
middenverscholen
daarin, dunkt mij,
mÜ, wel
wel uit
uit tetehouden.
houden.
verscholen was.
was. Het
Het is
is daarin,
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- Heb ik
ik het
het uuniet
nietgezegd,
gezegd,beste
bestevriend
vriend?
Hetontbreekt
ontbreekt
? Het
mij aan
aan niets
niets dan
dan aan
aan geluk.
geluk.
mij
Heb maar
maar geduld,
geduld, dan
dan zullen
zullen wij
wij die
dieleemte
leemte wel
wel aanaan- Heb
vullen.
Hemel moge
moge uuverhooren
verhooren!!
- De Hemel
weer somber
somber toteworden
worden?
Begin je weer
- Begin
?
komt, omdat
omdat ik
ik niet
niet durf
durfhopen.
hopen.
- Dat komt,
Dat isis verkeerd
verkeerd van
vanjeje:
alsmen
menrijk,
rijk,jong
jongen
enbemind
bemind
- Dat
: als
is, moet
moet men
men altijd
altijd blijven
blijven hopen.
hopen.
is,
Wat zijt
zijt gij
gij wreed,
wreed, dat
datgij
gijzoo
zooden
denspot
spotmet
metmijne
mijne
- Wat
drijft!
smart drijft!
drijf ererden
denspot
spotniet
niet
mee,maar
maar
trachtjejealleen
alleen
- Ik drijf
mee,
tracht
moed in te
te boezemen
boezemen;; doch
doch kijk
kijk eens
eens!! daar
daar komen
komen jeje gasten
gasten
moed
al tetegemoet,
gemoet, als
als ikikmij
mijniet
nietbedrieg,
bedrieg, en
en je
je bedienden
bedienden
je al
schijnen allen
verschrikt op
op den
den drempel
drempel der
der deur
deur tete blijven
blijven
schijnen
allen verschrikt
staan. De goede
menschen begrijpen
begrijpen zeker
niet, wat
wat er
er tetestan.Dego
zeker niet,
ede menschen
doen
is.
doen is.
zij hebben
hebben wel
wel recht
recht om
om verver- Waarschijnlijk
Waarschijnlijk niet.
Maar zij
niet. Maar
wonderd te
zijn;; want
want sedert
sedert onze
onzekomst
komstalhier
alhierhebben
hebben zij
zij
wonderd
te zijn
geen
levend wezen
wezen gezien.
gezien.
geen levend
- Welnu,
zei de
desquatter
squatterlachende,
lachende,vandaag
vandaag hebben
hebben zij
zij
Welnu, zei
zich
daarover niet
niet tetebeklagen
beklagen:: het
hetontbreekt
ontbreekt hun
hun niet
niet aan
aan
zich daarover
bezoek.
Drie
mannen kwamen,
kwamen, zooals
zooals de squatter
squatter gezegd
gezegd had,
had, hun
hun
Drie mannen
werkelijk
gemoet.
werkelijk te gemoet.
De
lezer kent
kent dit
ditdrietal
drietalreeds.
reeds.Het
Retwaren
warenVrijkogel,
Vrij kogel,
De lezer
Numank-Charaké,
opperhoofd der
der Huronen,
Ruronen, en
en Olivier.
Olivier.
Numank-Charaké, het
het opperhoofd
Zij
groetten Georges
Georges Clinton
Clinton beleefd.
beleefd. Deze
Dezebeantwoordde
beantwoordde dien
dien
Zij groetten
hun nu
nudedeuitnoodiging,
uitnoodiging,die
dieCharbonneau
Charbonneau
groet
en herhaalde
herhaalde hun
groet en
aard
reeds
aan hen
hengedaan
gedaanhad
had;; daarop
daarop stapte
stapte hij
hij van
van zijn
zijn ppaard
reeds aan
af,
nu werd
werdde
degekwetste
gekwetstevoorzichtig
voorzichtig door
door Olivier
Olivieren
en VrijVrijaf, en nu
naar het
het slaapvertrek
slaapvertrek van
van den
den jonkman
jonkman
kogel
opgenomen en
kogel opgenomen
en naar
overgebracht,
bed neergelegd
neergelegd en
entoevertrouwd
toevertrouwdaan
aan de
de
overgebracht, op
op diens bed
zorgen
de bedienden
bedienden des
des huizes,
huizes, die
die eenige
eenige kennis
kennis van
van de
de
zorgen van
van de
geneeskunst
bezaten.
geneeskunst bezaten.
- Welk een
een boevengezicht
boevengezicht!! mompelde
mompelde Olivier, toen
toen hij het
vertrek
verliet.
vertrek verliet.
:- Rij
er niet
niet heel
heelinnemend
innemend uit,
uit,voegde
voegde Vrijkogel
Vrij kogel er
er
Hij ziet er
bij;
gij het
het ook
ookniet,
niet,opperhoofd
opperhoofd?
bij ; vindt
vindt gij
?
- Deze
een verrader,
verrader, zei
zei de
de Indiaan
Indiaan op
op een
een
Deze blanke
blanke is
is een

119
stelligen
hem maar
maar in
in de
de prairie
prairiemoeten
moeten laten
laten
stelligen toon,
toon, men
men had
had hem
sterven.
-— Komaan!
Mikgoed, terwijl hij
hij den
denreiszak
reiszakvan
van den
den
Komaan ! zeide Mikgood,
ik merk,
merk, dat
dat
vreemdeling
een hoek
hoek der
der kamer
kamer neerzette
neerzette;; ik
vreemdeling in
in een
ik
niet dedeeenige
oenigeben,
ben,die
dieererzoo
zooover
overdenkt
denkt:
datdoet
doetmij
mij
ik niet
: dat
pleizier.
mijn broeder
broeder over
overhem
hemwaken,
waken,hernam
hernamNumankN umank- Laat
Laat mijn
Charaké,
hij met
met den
den vinger
vingernaar
naardon
dengekwetste
gekwetstewees.
wees.
Charaké, terwijl
terwijl hij
zal hem
hem niet
niet uit
uithet
hetoog
oogverliezen
verliezen:
wees daar
daar maar
maar
- Ik zal
: wees
gerust op.
op.
zou mij
mijalalzeer
zeermoeten
moetenbedriegen,
bedriegen,zeide
zeideVrij
Vrijkogel,
kogel, als
als
- Ik zou
deze
man geen
geen struikroover
struikroover der
derwoestijn
woestijn is;
is; dit
ditgezicht
gezichtisismij
mij niet
niet
deze man
mij eens
eens trachten
trachten teteherinneren,
herinneren,waar
waarik
ikhet
het
onbekend;
onbekend ; ik moet mij
meer gezien heb
heb:: het iil
in het
het oog
oog te
te houden.
houden.
is van belang, hem goed in
Terwijl de
de vier
vier mannen
mannen op
op deze
deze wijze
wijze met
met elkaar
elkaar spraken,
spraken,
zij de
deslaapkamer
slaapkamerenenbegaven
begavenzich
zichnaar
naarhet
heteetvertrek,
eetvertrek,
verlieten zij
waar
Georges Clinton
Clinton een
een maal
maaliningereedheid
gereedheid gebracht
gebracht had
had
waar Georges
en
hen in
ingezelschap
gezelschap van
van Samuel
Samuel Dickson
Dickson opwachtte.
opwachtte.
en hen
Eenige
minuten later
later trad
trad een
eender
derbedienden
bediendenbinnen
binnen en
en
Eenige minuten
heermede,
mede, dat
datdedegekwetste
gekwetstede
deoogen
oogenopenopendeelde
zijn heer
deelde aan zijn
gedaan
maar dat hij
hij nog
nog tetezwak
zwakwas
wasom
omtetespreken,
spreken,en
en
gedaan had,
had, maar
dat
hij in
in eene
eene hevige
hevige koorts
koorts lag.
lag.
dat hij
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Wie de gekwetste, waaraan
waaraan Georges
Clinton gastvrijheid
Georges Clinton
verleend had,
had, was.
Samuel
zeer voldaan
voldaan over alles,
alles, wat
wat hij
hij in
in den
den
Samuel Dickson
Dickson was
was zeer
wigwam
Georges Clinton,
wien hij
hij eene
eene waarachtige
waarachtige
wigwam van
van Georges
Clinton, aan
aan wien
vriendschap
toedroeg, gezien
gezien had
had en
ennam
nambijna
bijnaonmiddellijk
onmiddellijk
vriendschap toedroeg,
huis terug
terug te
te keeren.
keeren.
afscheid
afscheid van
van den
den jonkman
jonkman om
om naar
naar zijn
zijn huis
De
was reeds
reeds ver
ver verloopen
verloopen en hij
hij wilde
wilde niet
nietiningebreke
gebreke
De dag was
blijven,
zich naar
naar zijn
zijnbroeder
broedertetebegeven,
begeven,overtuigd
overtuigd als
als hij
hij
blijven, zich
was,
dat de
de reden,
reden,waarom
waaromdeze
dezehem
hembij
btjzich
zichwenschte
wenschte te
te
was, dat
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daarin moest
moestliggen,
liggen,dat
dathij
hij hem
hem gewichtige
gewichtigemededeelingen
mededeelingen
zien, daarin
doen had.
had.
te doen
Op het
het oogenblik,
oogenblik, waarop
waarop de
desquatter
squatterGeorges
Georgeszou
zouverlaten,
verÎaton,
Op
boog hij
hij zich
zichnaar
naarhem
hemvoorover,
voorover, sloeg
sloeg een
een laatsten
laatsten blik
blik op
op
boog
den wigwam
wigwam en
enzeide,
zeide,terwijl
terwijlhij
hijdedehand
hanovan
vanden
denjonkman
jonkman
den
drukte, op
op een
eenfluisterenden
fluisterenden toon
toon:
drukte,
:
maar op,
op, beste
beste vriend
vriend!! De gekwetste,
gekwetste, dien
dien je
je in
in je
je
- Pas maar
huis opgenomen
opgenomen en
enwaaraan
waaraan jejemet
met
zoo veeledelmoedigheid
edelmoedigheid
huis
zooveel
gastvrijheid verleend
verleend hebt,
hebt,schijnt
schijntmij
mijeen
eenschurk
schurkvan
vanhet
heteerste
earste
gastvrijheid
water te zijn.
zijn. Volg
Volg mijn
mijnraad
raad op
openenmaak,
maak,dat
datjejezoo
zoospoedig
spoedig
water
mogelijk van hem
hem afkomt.
afkomt.
mogelijk
zaluw
uwraad
raadopvolgen,
opvolgen,antwoordde
antwoordde Georges
Georges op
op denden- Ik zal
zelfden toon;
deze man
man is mij
mij geheel
geheel onverschillig,
onverschillig, ik
ik beloof
beloof
zelfden
toon ; deze
n, dat
dat ikikhem,
hem,zoodra
zoodrahij
hijinin
staat
is om
zijne
reistetehervatten,
hervatten,
u,
staat
is om
zijne
reis
wegzenden.
zal wegzenden.
Daar zal
zal je
je deugdelijk
deugdelijk gelijk
gelijk in
in hebben.
hebben. Tot
Totweerziens
weerziens!!
— Daar
een spoedig
spoedig weerzien
weerzien nietwaar
nietwaar?
- Tot een
- Zeker,
Zeker, namelijk
namelijk van
kant. Ik
Ik hoop,
hoop, dat
dat je
je nu
nu niet
niet
van jou
jou kant.
zult weigeren,
weigeren, bij
bij mij
mij te
te komen.
komen.
zult
mij deze
dezeschroomvalligheid,
schroomvalligheid, die
die van
van mijn
mijn kant
kant
- Vergeef mij
alleszins
verschoonbaar is, den
den toestand,
toestand, waarin
waarin ikikmij
mijbevind,
bevind,
alleszins verschoonbaar
in aanmerking
aanmerking genomen;
genomen.'
- Laat
ons daar
daar niet
nietmeer
meerover
overspreken,
spreken, hernam
hernam hij
hij op
op
Laat ons
een
vroolijken toon
toon; ; ik verwacht
verwacht spoedig
spoedig een
een bezoek
bezoek van
"an je.
je.
een vroolijken
-— Dat blijft
blijft afgesproken.
afgesproken.
- Ik
houd je
je bij
bij jejewoord.
woord. Tot
Totweerziens
weerziens!!
Ik houd
Zij
drukten elkaar
elkaar nog
nog eens
eens voor
voor de
de laatste
laatste maal
maal de
de hand
hand
Zij drukten
en
nu gaf
gafSamuel
SamuelDickson
Dicksonaan
aanzijn
zijnpaard
paard den
den vrijen
vrijen teugel
teugel
en nu
en
reed in
in een
een gestrekten
gestrekten draf
draf weg.
weg.
en reed
ruiter gedurende
gedurende eenige
eenigeoogenblikken
oogenblikken na
na,
Georges
den ruiter
Georges keek
keek den
maar
spoedig verdween
boschje. De
De jonkjonkmaar al
al spoedig
verdween deze
deze achter
achter een
een boschje.
man
vertrek van
van Samuel
Samuel Dickson
Dickson ververman slaakte
slaakte een
een "Zucht:
zucht : het
het vertrek
brak
laatsten band,
band,die
diehem
hemverbond
verbondaan
aande
degebeurtenissen
gebeurtenissen
brak den laatsten
van
dien morgen,
morgen, welke
welkezooveel
zooveelbekoorlijks
bekoorlijksvoor
voorhem
hemhadden,
hadden,
van dien
aan
de komst
komst van
vanDiana
Dianaenen
aandede
aangenamegesprekken,
gesprekken,
aan de
aan
aangename
die
hij gedurende
gedurende hetontbijt
het ontbijt met
met haar
haar gevoerd
gevoerd had:
oogendie hij
had oogenblikken
van geluk,
geluk, die,
die,helaas
helaas!
zoospoedig
spoedigvoorbijgegaan
voorbijgegaan
blikken van
! zoo
waren
die hij
hijmisschien
misschien inineen
eengeruimen
geruimen tijd
tijd niet
niet weer
weer
waren en
en die
zou
zou genieten.
Hij
sloeg treurig
treurig den
den weg
wegnaar
naarzijne
zijnewoning
woningweder
wederin,
in, maar
maar
Hij sloeg
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nauwelijks
had hij
hij eenige
oenige schreden
schreden inindeze
dezerichting
richtinggedaan,
gedaan,
nauwelijks had
of hij
hij zag
zagzijne
zijnegasten,
gasten,in in
gezelschapvan
vanMikgoed,
Mikgoed, de
de hut
hut
gezelschap
verlaten
terwijl zij
zij in
ineen
eendruk
drukgesprek
gesprekmet
mételkaar
elkaarwaren,
waren,
verlaten en, terwijl
mar
hem toe
toe komen.
komen.
naar hem
- Gij
verlaat mij
mij toch
toch nog
nog niet,
niet, hoop
hoop ik,
ik,zeide
zeide hij
hijtot
tothen
hen
Gij verlaat
op
een gullen
gullen toon.
toon.
op een
-— Neen,
Mijnheer Georges
Georges!! antwoordde
antwoordde Vrij
Vrijkogel
kogel;; dat isis
Neen, Mijnheer
ons
plan niet
niet;; wij
wij denken
denken integendeel,
integendeel, als
als gij
gij ererniet
nietop
optegen
tegen
ons plan
hebt,
eenige dagen
dagen van
van uwe
uwe hartelijke
hartelijke gastvrijheid
gastvrijheid gebruik
gebruik tete
hebt, eenige
maken.
- Daarmee zult
zult gij
gijmij
mijheel
heel
veel
pleizier
doen,
Mijnheeren!
veel
pleizier
doen,
Mij
nheeren !
Dit
huis en
en al
al wat
wat ererininisisstaat
staattottot
uwe
beschikking:
weest
Dit huis
uwe
beschikking
: weest
dus zoo
zoo goed,
goed, er
erzooveel
zooveelgebruik
gebruikvan
vantetemaken,
maken,als
alsgij
gij maar
maar wilt.
wilt.
De
maakten eene
eene beleefde
beleefdê buiging
buiging en
enbedankten
bedanktenden
den
De jagers maakten
jonkman met
met de
de meeste
meeste hartelijkheid.
hartelijkheid.
jonkman
- Wij
zijn uutetegomoet
gemostgegaan,
gegaan,Mijnheer
Mijnheer!! zeide
zeide Olivier,
Olivier,
Wij zijn
omdat
wij eens
eens met
met uuwillen
willenspreken
sprekenenenomdat
omdathet
hetons
ons veiliger
veiliger
omdat wij
voorkomt,
open lucht
dan in uw
uw huis
huis tetedoen.
doen.
voorkomt,dit
dit in
in de
de open
lucht dan
- Ja, vervolgde
vervolgd~ Vrij
V rijkogel
kogel;; ofschoon
ofschoon de
de gekwetste,
gekwetste, wien
wien
gij
zoo edelmoedig
edelmoedig hulp
hulp verleend
verleendhebt,
hebt,geen
geenbewustheid
bewustheid schijnt
schijnt
gij zoo
te hebben
hebben van
van hetgeen
hetgeen ererrondom
rondomhem
hemvoorvalt,
voorvalt,gelooven
geloovenwij
wij
toc&,
dat dedevoorzichtigheid
voorzichtigheid vordert,
vordert,dat
datonze
onzewoorden
woorden niet
niet
toch, dat
tot zijne
zijne ooren
ooren doordringen.
doordringen. Wat
'Wat uwe
uwe bedienden
bedienden betreft
betreft....
... .
- Dat zijn
zijn menschen,
menschen, waarop
waarop gij
gijeen
eenvolkomen
volkomenvertrouwen
vertrouwen
kunt stellen
stellen en
en die
diezich
zichgeheel
geheelaan
aanmijmijtoegewijd
toegewijdhebben,
hebben,viel
vÏ4il1
Georges
dadelijk in
de rede.
rede.
Georges hem
hem dadelijk
in de
- Dat
weten wij,
wij, en
het is
is dan
dan ook
ook niet
niet om
om hen,
hen, dat
datwij
wij
Dat weten
en het
deze
voorzorgen nemen.
nemen.
deze voorzorgen
- Heel voorzichtig;
voorzichtig; ik
ik kan
kanniet
nietanders
andersdan
dandit
ditgoedkeuren.
goedkeuren.
Morris
en Stephen
Stephen hebben
hebbenmij
mijzien
ziengeboren
geborenworden,
worden,zij
zijhebben
hebben
Morris en
mij
lief, alsof
alsof ik hun
hun kind
kind was;
was;ikikheb
hebvoor
voorhen
hengeene
geenegeheigeheimij lief,
men;
gij begrijpt,
begrijpt, hoe
hoe ongaarne
ongaarne ik
ik den
den schijf
BchijJ;lzou
zouaannemen,
aannemen,
men ; gij
dat
ikmij
mijvoor
voorhen
henverborg
verborgom
omover
overzaken
zakentetespreken,
spreken,hoe
hoe
dat ik
gewichtig
deze overigens
overigens ook
ook wezen
wezen mogen.
mogen.
gewichtig deze
- Ik had
haddeze
dezetegenwerping
tegenwerpingvooruitgezien,
vooruitgezien,merkte
merkteMikgoed
Mikgoed
aan,
daarom heb
heb ik
ikzorg
zorggedragen,
gedragen, het
liethun
hunmee
meetetedeelen,
deelen,
aan, en daarom
en
zij zijn
zijn het
het volkomen
volkomen met
met ons
ons eens.
eens.
en zij
- Je hebt
hebterergoed
goed
gedaan,
Charbonneau!
datjeje dit
dit
aanaan
gedaan,
Charbonneau
! dat
aan
die brave
brave lieden
lieden meegedeeld
meegedeeld hebt,
hebt, daar
daarikikonder
ondergeenerlei
geenerlei
aan die
voorwendsel
minste wantrouwen
wantrouwen ten
ten opzichte
opzichte van
van hen
henzou
zou
voorwendsel het
het minste
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willen laten
latenblij
bl!jken.
'Veest
zoogoed,
goed,mij
m!jtetevolgen,
volgen,Mij
M!jnheel'en!
ken. Weest
zoo
nheeren !
ik
zal uu naar
naarBene
eene plaats
plaats brengen,
brongen, waar
waar wij
wij met
mot elkaar
olkaar kunkunik zal
nen
spreken, zonder
zonder de
devrees
vreestetebehoeven
behoeven tetekoesteren,
koesteren, dat
dat
nen spreken,
onze
woorden door
door iemand
iemand gehoord
gehoord zullen
zullen worden,
worden, ondersteld,
ondersteld,
onze woorden
dat
eenig onbekend
onbekend spion
spion onze
onze gesprekken
gesprekken mocht
mocht willen
willen
dat ©enig
afluisteren.
afluis teren.
Georges
vérw!jderde zich daarop
daarop van
vanhet
hethuis,
huis,door
doorde
de jagers
jagers
Georges verwijderde
gevolgd,
en begaf
begaf zich
zich naar
naareen
eenheuveltje,
heuveltje,waarop
waaropvolstrekt
volstrekt
gevolgd, en
geen
geboomte stond,
stond, van
van welks
welks top
top men
men in
in alle
alle richtingen
richtingen
geen geboomte
kon
zien.
kon zien.
is mijn
m!jn observatorium,
observatorium, zeide
zeide hij
h!j glimlachende.
glimlachende.
- Dit is
- De
plaats isisdaartoe
daartoeuitmuntend
uitmuntendgekozen,
gekozen,antwoordde
antwoordde
De plaats
Olivier.
-— Als
g!j nu
nu op
ophet
hetgras
graswilt
wiltgaan
gaanzitten,
zitten,dan
dan ben
ben ik
ik
Als gij
geheel
uwe orders.
orders.
geheel tot uwe
Op
de uitnoodiging
uitnoodiging van
vanGeorges
Georges Clinton
Clinton zetten
zetten allen
allen zich
zich
Op de
op
gras neer,
neer, werden
werden de
de pijpen
pijpen opgestoken
opgestoken en
en begon
begon Vrijop het gras
kogel,
die door
door zijne
zijnevrienden
vriendenscheen
schoon belast
belast te
te zijn
zijn met
met de
de
kogel, die
taak
om ook
ook uit
uithun
hunnaam
naamte tespreken,
spreken,het
hetgesprek
gesprek op
op de
de
taak om
volgende wijze
wijze::
hebben van
van Mikgoed
Mikgoed vernomen,
vernomen, dat
dat gij
gij
- Mijnheer!
Mijnheer ! wij
wij hebben
oorst
kort geleden
geleden de
desteden
stedender
derAmerikaansche
AmerikaanscheUnie
Unieverlaten
verlaten
eerst kort
om uu tijdelijk
tijdelijk in
in de
de prairieën
prairieën van
van het
hetFar-West
Far-W estmettermetterhebt
hebt om
te zetten.
zetten.
woon
woon neer
neer te
--- Dat
Datisisook
ookzoo,
zoo,Mij
Mijnhooren!
Ikheb
hebvolstrekt
volstrekt geen
geenreden
reden
nheeren ! Ik
om
te verbergen,
verbergen, gaf
gafde
de jonkman
jonkman ten
tenantwoord.
antwoord.
om dit te
- Iedereen
meester van
van zijne
zijne eigene
eigene handelingen,
handelingen, MijnMijnIedereen is meester
heer!
Vrij kogel, en
envrij
vrijom
omovereenkomstig
overeenkomstigzijn
zijngoedgoedbeer ! hernam vrijkogel,
dunken
handelen; ; wij
minst met
met
dunken te
te handelen
wij willen
willenons
onsdUB
dus niet
niet in
in 't minst
hebslechts
slechtszoo
zoo
uwe
zaken bemoeien,
bemoeien, die uu alleen
alleenaangaan
aangaan;
uwe zaken
; ikikheb
gesproken
gedaan heb
heb om
om te
te constateeren,
constateeren, dat
dat gij,
gij, daar
daal'
gesproken als
als ik gedaan
gij
om zoo
zoo tetespreken
sprekeneen
eenvreemdeling
vreemdeling in
in de
deprairieën
prairieën zijt,
zijt,
gij om
met de
de zeden
zeden en
en gewoonten,
gewoonten, die
diedaar
daarininzwang
zwangzijn,
zijn,onbekend
onbekend
moet
wezen.
me t wezen.
- Ik moet
moet erkennen,
erkennen, Mijnheeren
Mijnheeren!! dat
dat ikikinindit
ditopzicht
opzichtnog
nog
ik laat
laatØij
mtidan
danook
ookgeheel
geheel door
door
in
diepe onkunde
onkunde verkeer
ver koor : ik
in diepe
mijn
vriend Mikgoed
Mikgoed leiden,
leiden, die,
die, ondanks
ondanks zijn
zijn jeugdigen
jeugdigen leefleefmijn vriend
tijd,
ervarenwoudloop.er
woudlooper is en
en alle
alle zeden
zeden en
engewoonten,
gewoonten,
tij d, een ervaren
voordat
waarvan
gti spreekt,
spreekt, kent.
kent. Maar
vergun mij,
mti, dat
dat ikiku,u,voordat
waarvan gij
Maar vergun
wij
verder gaan,
gaan, doe
doe opmerken,
opmerken, dat
ik nog
nog niets
niets van
van die
wij verder
dat ik
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voorafspraken
inzie, on
en dus
dus
voorafsprakenbegrüp,
begrijp,waarvan
waarvanikik het
het doel
doel niet
niet inzie,
zal het
deze
het mij
mü zeer
zeeraangenaam
aangenaamzijn,
zÜn,alsalsgijgij
dezezoo
zookort
kortmogelijk
mogelük
zal
maakt.
eeneenvoudige
eenvoudige vraag
vraagdoen
doen?
- Mag
Mag ik uu een
?
- Met
alle genoegen
genoegen!!
Met alle
- Hebt
gij, daar
daar gij
gijtijdelijk
tÜdelijkinindede
woestijnwoont,
woont, het
het
Hebt gij,
woestijn
plan
om uuovereenkomstig
overeenkomstig de
dewetten
wettenenendedegebruiken,
gebruiken,die
die daar
daar
plan om
geldig
gedragen?
geldig zijn,
zijn, te gedragen?
- Zeker,
Mijnheer!! welke
welke deze
deze ook
ook wezen
weze~ mogen,
mogen, zal
zal ik
ik
Zeker, Mijnheer
er mij
mij aan
aanonderwerpen,
onderwerpen,voor
voorzooverre
zooverre zij,
zij, wel
wel teteverstaan,
verstaan,
billijk zijn.
zijn.
gij dat
dat??
- Zweert
Zweert gij
- Op
mijne eer,
eer, Mijnheer
Mijnheer!!
Op mijne
- Wij verwachtten
verwachtten niets
niets minder
minder van
van uwe
uwe loyaliteit,
loyaliteit, MijnMijnheer!
Ik·zie
zie met
metgenoegen,
genoegen, dat
datMikgoed
Mikgoed niet
niet overdreven
overdreven gegeheer ! Ik
hÜtegen
tegenons
onsop
opuugehouden
gehouden
weest
is inindedelofspraken,
lofspraken,die
diehij
weest is
heeft.
- Ik bedank
bedank mijn
mijn vriend
vriendMikgoed
Mikgoed daar
daar wel
wel voor,
voor, en nu
nu
wacht
totdat het
het uu behaagt,
behaagt, uu nader
nader teteverklaren.
verklaren.
wacht ik,
ik, totdat
paarwoorden
woorden zullen
zullen daartoe
daartoe voldoende
voldoende zijn,
zÜn, MijnMijn- Een
Een paar
heer!
ben ererdoor
doormijne
mijnevrienden
vrienden mee
mee belast,
belast, uu te
te ververheer ! Ik
ik ben
zoeken,
gekwetste, die
oogenblik in
uwe hut
hut
zoeken, den
den gekwetste,
die zich
zich op
op dit oogenblik
in uwe
bevindt,
onze handen
handen te
te stellen.
stellen.
bevindt, in onze
- Den
gekwetste in uwe
uwe handen
handen tetestellen
stellen?
riephij
hijop
op een
een
Den gekwetste
? riep
wilt gij
gij dan
dan met
methem
hemdoen
doen?
verwonderden
verwonderdentoon
toonuit.
uit. Wat wilt
?
gaf de
de jager
jager op
op een
een
- De
Lynch-wet op
op hem
hemtoepassen,
toepassen, gaf
De Lynch-wet
koelen
toon ten
ten antwoord.
antwoord.
koelen toon
De jonkman
jonkman huiverde,
huiverde,eene
eenedoodelij
doodelijke
bleekheid verspreidde
verspreidde
ke bleekheid
zÜn gelaat,
gelaat, hij
hij keek
keek de
de jagers,
jagers, die
die de
de woorden
woorden van
van
zich
over zijn
zich over
den
Canadees door
met het
het hoofd
hoofd teteknikken
knikkenbevestigden,
bevestigden,met
met
den Canadees
door met
een
ontsteld gezicht
gezicht aan.
aan.
een ontsteld
- Wat moet
moet dat
datbeteekenen,
beteekenen, Mij
Mijnheeren
met
nheeren ?? hernam
hernam hij met
vuur.
Denkt gij
gij aan
aandien
dienongelukkige,
ongelukkige, wiens
wiens leven
leven misschien
misschien
vuur. Denkt
nog
slechts als
als aan
aan een
eenzijden
zijdendraadje
draadjehangt,
hangt,eene
eenenoodelooze
noodelooze
nog slechts
kwelling
te doen
doen?
kwelling aan te
?
- Het isis ons
ons recht
rechten
enonze
onzeplicht,
plicht,Mijnheer!
Mijnheer!niet
nietzoozeer
zoozeer
om
hem, zooals
zooals gij
gij zegt,
zegt,eene
eenenoodelooze
noodeloozekwelling
kwellingaan
aantetedoen,
doen,
om hem,
maar
om hem
hem tetevonnissen,
vonnissen, en
enals
alshet
hetvonnis
vonnisuitgesproken
uitgesproken is,
is,
maar om
ook wezen
wezen moge,
moge, dit
dit terstond
terstond te
te voltrekken.
voltrekken.
welk
welk dit ook
is verschrikkelijk
verschrikkelijk! ! riep
riep de
de jonkman
jonkman uit,
uit, terwijl
terwyl
- Dat
Dat is
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hij
van wanhoop
wanhoop zijn
zijn gezicht
gezicht met
metzijne
zijnehanden
handenbedekte.
bedekte.
hij van
kent dien
dien man
manniet,
niet,Mijnheer
Mijnheer!! Al
Almogen
mogen wij
wij ons
ons
-— Gij
Gij kent
op
het eerste
eersteoogenblik
oogenblikom
omredenen,
redenen, die
dieons
onspersoonlijk
persoonlijk bebeop het
wij hem
hem niet
niet kenden,
kenden, is,
is, nu
nu
treffen,
gehouden hebben,
hebben, alsof
alsof wij
treffen, gehouden
de
vreemdeling, dien
dien gij
gij bij
bij uuhadt,
hadt, vertrokken
vertrokken is,
is, bet
bet uur
uur
de vreemdeling,
gekomen
mee tete deelen,
deelen, wie
wiedeze
dezeellendeling
ellendeling is.
is.
gekomen om
om aan
aan u mee
- Wat kan
kanhet
hetmij
mijschelen,
schelen, wie
wiehij
hijisis?
hernamGeorges
Georges
? hernam
vuur;; ik
ikzie
zieininhem
hemniets
nietsanders
andersdan
daneen
eenongelukkigen
ongelukkigen
met
met vuur
gekwetste,
een. stervende.
mijn plicht,
plicht, hem
hem tete helpen,
helpen,
gekwetste, een,
stervende. Het
Het is mijn
af tetevragen.
vragen.
zonder
rekenschap van
van zijne
zijne daden
daden af
zonder hem
hem rekenschap
- Die menschlievende
menschlievende gevoelens
gevoelens doen
doen uueer
eeraan,
aan,Mijnheer
Mijnheer!
!
gaf Vrij
Vrijkogel
kogel met
met een
een spottenden
spottenden glimlach
glimlach ten
tenantwoord
antwoord;; zij
zij
zijn
zeer good
goed en
enzeer
zeerprijzenswaardig
prijzenswaardiginineen
eenbeschaafd
beschaafd
zijn zeker zeer
land,
waar de
de wetten
wetten de
deburgers
burgersbeschermen,
beschermen, zonder
zonder dat
dat het
het
land, waar
noodig
dat deze
deze zelf
zelftusschenbeide
tusschenbeide treden
treden;; maar
maar in
in de
de
noodig is,
is, dat
woestijn
de minste
minste waarde
waarde:: hier
hier isisiedereen,
iedereen,
woestijn zijn
zijn zij
zij van
van niet de
als
hij zich
zichten
tenminste
minsteniet
nietwillens
willensenenwetens
wetensininden
dendood
dood
als hij
te beschermen
beschermen en
en op
opzijne
zijne
wil
storten, genoodzaakt,
genoodzaakt, zich zelf
zelf te
wil storten,
eigene
verdediging bedacht te
te zijn,
zijn, als
alshij
hijniet
nietonder
onderdo
deslagen
slagen
eigene verdediging
op zijn
zijnleven
levengemunt
gemunt
der
vijanden, die
die het
hetonophoudelijk
onophoudelijk op
der vijanden,
hebben,
vallen.
hebben, wil vallen.
- Het is
is beter,
beter, slachtoffer
slachtoffer dan
dan beul
beul te
te zijn.
zijn.
staat.. u vrij,
vrij, ererzoo
zooover
overtetedenken
denken en
enuw
uwleven
leven
-— Het
Het staat
roekeloos
dolk der
dermoordenaars
moordenaarsbloot
bloottetestollen
stellen;; maar
maar
roekeloos aan
aan den dolk
wij niet
nietininuwe
uwemeening
meeningdeelen
deelen en.
en. van
van een
een
vergun
ons, dat
dat wij
vergun ons,
geheel
tegenovergesteld gevoelen
gevoelen zijn.
zijn.
geheel tegenovergesteld
Mijnheeren! ....
- Toch,
Toch, Mijnheeren
- Laat
ons er
er niet
niet verder
verder over
over spreken,
spreken, wat
wat ik
ik uubidden
bidden
Laat ons
gij het
het teteverbreken,
verbreken, of
of
mag.
Wij hebben
hebben uw
uw woord.
woord. Denkt
Denkt gij
mag. Wij
hebt
gij besloten,
besloten, het
het tetehouden
houden?
hebt gij
?
datdan
dandedewijze,
wijze,waarop
waaropgijgijmijne
mijnegasw
gaswrijheid
ver- Is dat
rij heid vergeldt?
op een toon
toon van
van verwijt.
verwijt.
geldt ? vroeg
vroeg hij
hij op
zijt onbillijk,
onbillijk, Mijnheer
Mijnheer!! want
want op
op dit
ditoogenblik
oogenblik zijn
- Gij
Gij zijt
wij niets anders dan de werktuigen der publieke wraak; wij wijnetsadr kuigenpblwrak;ij
vervullen
moeilijken plicht.
plicht.
vervullen een moeilijken
- Wie noodzaakt
noodzaakt u,
dien plicht
plicht te
te vervullen
vervullen?
u, dien
Wilt gij
gij
- Ons
zorg voor
voor onze
onze veiligheid.
veiligheid. Wilt
Ons geweten
geweten en
en de
de zorg
dezen
man aan ons
ons overleveren,
overleveren, ja
ja ofofneen
neen?
dezen man
?
gij dit
dit van
vanmij
mijeischt
eischten
endaar
daargij
gij
-— Neemt
dan, daar
daar gij
Neemt hem
hem dan,
de
macht ininhanden
handenhebt,
hebt,antwoordde
antwoorddehij
hijneerslachtig
neerslachtig; j maar
maar
de macht
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daar
gij uuopopeigen
eigengezag
gezagtottot
rechters
opwerptom
omdezen
dezen
daar gij
rechters
opwerpt
ongelukkige
veroordeelen, zal
zijn verdediger
verdediger zijn.
zijn.
ongelukkige te
te veroordeelen,
zal ik zijn
zij zoo,
zoo,Mijnheer
Mijnheer!
Deze verklaring
verklaring doet
doet ons
ons heel
heel
- lIet
Het zij
!. Deze
veel
genoegen: : wij
beloven, dat wij
wij met
met de
demeeste
meesterechtvaarrechtvaarveel genoegen
wij beloven,
digheid
werk zullen
zullen gaan.
gaan.
digheid te werk
- Maar,
hernam de
de jonkman,
jonkman, wanneer.
wanneer. denkt
denkt gij
gij over
over te
te
Maar, hernam
gaan
het vellen
vellen van
vaneen
eenoordeel
oordeelover
overdezen
dezenongelukkige
ongelukkige?
gaan tot het
- Terstond,
hernam Vrijkogel
Vrij kogel op
op een
een koelen
koelen toon,
toon, terwijl
terwijl
Terstond, hernam
hij opstond, welk voorbeeld onmiddellijk door zijne metgezellen hijopstnd,welkvrbomijdznetgl
en
door Mikgoed
Mikgoed gevolgd
gevolgd werd.
werd.
en door
-— Dat
onmogelijk!! Die
Die man
man verkeert
verkeert in
in zulk
zuJ.k een
een bebeDat isis onmogelijk
klagenswaardigen
he~ hem
hem niet
niet mogelijk
mogelijk is,
is, op
op
klagenswaardigen toestand,
toestand, dat
dat het
de
vragen, die
die gij
gij tot
tot hem
hem zult
zultrichten,
richten, antwoord
antwoord te
te geven.
geven.
de vragen,
- Hij
niet zoo
zoo erg,
erg, als
als gij
gij wel
weldenkt.
denkt. Als
Alsgij
gijhet
hetgoedgoedHij is niet
vindt,
ons naar
naar hem
hem toe
toe tetebrengen,
brengen,dan
danzult
zultgijgijhet
hetwel
welzien,
zien,
vindt, ons
gaf de
de Canadees
Canadees op
op een
een spottenden
spottenden toon
toon ten
tenantwoord.
antwoord.
- Laat
ons dan
dan maar
maarnaar
naarhem
hemtoegaan,
toegaan,riep
riepGeorges
Georges
Laat ons
met
nauw verkropte
verkropte woede
woede uit
uit;; want
want in allen
allen gevalle
gevalle is het
het
met nauw
't best,
best, spoedig
spoedig een
een einde
einde aan
aan de
de zaak
zaak te
te maken.
maken.
- Dat is
is ook
ook ons
ons verlangen.
verlangen.
De
vijf mannen
mannen begaven
begavenzich
zichnunuweder
wederopopweg
wegnaar
naarde
dehut.
hut.
De vijf
Olivier
en Numank-Charaké
Numank-Charaké waren
waren zwijgend
zwijgend getuigen
getuigen gegeOlivier en
weest
het gesprek
gesprektusschen
tusschenden
denjager
jagerenen
GeorgesClinton
Clinton; j
weest van het
Georges
maar
aan hun
hunvasten
vas~ngang,
gang,aan
aan
fronsenhunner
hunnerwenkwenk-·
maar aan
hethet
fronsen
•
brauwen
den vlammenden
vlammenden blik hunner
hunner oogen
oogen was
was het
het
brauwen en
en aan den
geheelinindedemeening
meeningvan
vanVrijkogel
Vrij kogel
gemakkelijk
zien, dat
datzijzijgeheel
gemakkelijk te zien,
deelden
dat zij
zijbereid
bereidwaren,
waren,hem
heminindedevolvoering
volvoering van
van
deelden en
en dat
zijn
plan bij
bij te
te staan.
staan.
zijn plan
Toen
woudloopers het
vertrek, waarin
waarin de
degekwetste
gekwetstelag,
lag,
Toen de woudloopers
het vertrek,
binnentraden, bemerkten
bèmerkten zij,
zij,dat
datdeze
dezeweder
wedergeheel
geheel bij
bij zijne
zijne
kennis
gekomen was.
was. Zijne
Zijne wangen,
wangen, die
die eerst
eerstzoo
zoodoodsbleek
doodsbleek
kennis gekomen
waren
geweest, waren
waren met
meteen
eenkoortsachtigen
koortsachtigengloed
gloedovertogen,
overtogen,
waren geweest,
droppels
parelden er op
op zijn
zijnvoorhoofd,
voorhoofd, hij
hij hield
hield de
de
droppels zweet
zweet parelden
oogen
maar hhijij sliep
sliep niet,
niet, want
wanthijhijkeek
keekongemerkt
ongemerkt
oogen dicht,
dicht, maar
door
zijne halfgeslotene
halfgeslotene oogleden
oogleden heen.
één woord,
woord, zijne
zijne
door zijne
heen. In één
houding
die van
van een
een tijger,
tijger, die
die op
op de
de loer
loer ligt
ligt en
en die
die
houding was
was die
bemerkt,
het gevaar
gevaarhem
hemnadert,
nadert,zonder
zondernog
nogteteweten,
weten,
bemerkt, dat het
van
welken kant
kant of
ofonder
onder welke
welke gedaante
gedaante het
het zich
zich aan
l1.an hem
hem
van welken
zal voordoen.
voordoen.
Vrij
kogel sloeg
gekwetste gedurende
gedurende een
een paar
paarMinuten
iIlinuten
Vrijkogel
sloeg den gekwetste
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gade
met zulk
zulkeen
eendoordringenden
doordringendenblik,
blik,dat
datdeze
dezeonwillekeurig
onwillekeurig
gade met
de
oogen opendeed
opendeed en
en zezeterstond
terstondweder
wedersloot,
sloot,terwijl
terwijl hem
hem
de oogen
ledenging.
ging.DeDe
Canadeesgrimlachte
grimlachte
een
huivering over
over dedeleden
een huivering
Canadees
verachtelijk,
boog zich
zich naar
naarMikgoed
Mikgoedvoorover
voorover en
en fluisterde
fluisterde
verachtelijk, boog
jagermaakte
maakteeen
eentoetoehem
oenige woorden
woorden in
in hot
hotoor
oor;
dejager
herti eenige
; de
stemmend
verliet de
de kamer
kamer onmiddellijk
onmiddellijk en
en trad
trad
stemmend gebaar,
gebaar, verliet
uit.
daarop
daarop de
de hut uit.
-— Mijnheeren!
luider stemme.
stemme. Wij
Wij
Mij nheeren !zeide
zeide Vrij
Vrijkogel
kogelmet
met luider
zullen
overgaan tot
tot het
hetuitspreken
uitsprekenvan
vaneen
eenvonnis
vonnisovereenovereenzullen overgaan
komstig
Lynchwet. Wien benoemt
benoemt gij
gij tot
totvoorzitter
voorzitter?
komstig de
de Lynchwet.
- U
zelf, gaven
gavenhet
hetIndiaansche
Indiaanscheopperhoofd
opperhoofd en de
de jager
jager
U zelf,
uit éénen
één en mond
mond ten
ten antwoord.
antwoord.
als
als uit
- Ik neem
neem het
hetaan,
aan,Mij
Mijnheeren!
Gijmoet
moetmijne
mijneassessoren
assessoren
nheeren ! Gij
wij zullen
zullen de
de zitting
zittingdadelijk
dadelijk openen
openen;; gij
gij weet,
weet, dat
dat wi)
wi1
zijn;
zijn ; wij
ons
veroenigd hebben
hebben om
om dezen
dezen man
man te
te vonnisen.
vonnisen.
ons vereenigd
vergeet, zeide
zeide Georges
Georges Clinton,
Clinton, dat
als zijn
zijn verver- Gij
Gij vergeet,
dat ik als
7..oU optreden.
optreden.
dediger
dediger zou
- Dat isis ook
ookzoo,
zoo, antwoordde
antwoordde Vrijkogel.
Vrij kogel. Wees
Weesdus
duszoo
zoogoed,
goed,
oplettend
luisterennaar
naardedebeschuldiging,
beschuldiging,die
dieikikzoo
zoobeknopt
beknopt
oplettend te luisteren
mogelijk
onder woorden
woorden zal
zal brengen,
brengen, ten
ten einde
einde daarna
daarna uwe
uwe
mogelijk onder
gij er
er namelijk,
namelijk, voegde
voegde hij
hij er
er met
met
verdediging
hooren, als
ale gij
verdediging te
te hooren,
een
spottenden glimlach
kans toe
toe ziet.
ziet.
een spottenden
glimlach bij,
bij, kans
De
gekwetste was
was onbeweeglijk
onbeweeglijk en
enschijnbaar
schijnbaarongevoelig
ongevoelig
De gekwetste
voor
watererrondom
rondomhem
hemvoorviel
voorvielblijven
blijvenliggen
liggen;
maartoen
toen
voor al wat
; maar
de edelmoedige
edelmoedige woorden,
woorden, die door
door den
den jonkman
jonkman uitgesprouitgesprohij
hij de
gejaagd,onwillekeurig
onwillekeuriggingen
gingen
ken
werden, hoorde,
hoorde, werd
werdhijhijgejaagd,
ken werden,
zijne
oogen open
vestigde hij
hij op
op Georges
Georges Clinton
Clinton een
een blik,
blik,
zijne oogen
open en vestigde
waarin
eene zonderlinge
zonderlinge uitdrukking
uitdrukking lag.
lag.
waarin eene
d!'-8.rop
Vrij
kogel scheen
scheen eenige
oogenblikken na
denken, daarop
Vrijkogel
eenige oogenblikken
na te denken,
kruiste
hij de
de armen
armen op
opdedeborst,
borst,richtte
richttehet
hethoofd
hoofd op
op en
en
kruiste hij
hij zich
zichtottotden
den
gekwetsterichtte,
richtte,met
meteene
eene
zeide, terwijl hij
gekwetste
langzame,
krachtige en
en duidelijke
duidelijke stem
stem::
langzame, maar
maar krachtige
- Beschuldigde!
tegenover eene
eeneverschrikkelijke
verschrikkelijke
Beschuldigde ! je
jo staat tegenover
zichgenomen
genomen
rechtbank:
Lynch-rechter heeft
heeft de
detaak
taakopopzich
rechtbank : de Lynch-rechter
om
als jejeschuldig
schuldigbent,
bent,teteveroordeelen,
veroordeelen,als
alsjejeonschuldig
onschuldig
om je, als
te spreken.
spreken. Verzamel
Verzamel al
al je
je krachten,
krachten, bid
bid God,
God, dat
dat
bent,
vrij te
bent, vrij
je de
dewoorden
woorden op
op de
de lippen
lippen legge,
legge, en
en bereid
bereid je
je voor
voor om
om
Hij
Hij je
te antwoorden
antwoorden op
op dedebeschuldiging,
beschuldiging,die
dietegen
tegenjejeingebracht
ingebracht
zal worden.
worden.
erken de
derechtspraak
rechtspraakvan
vanden
denLynch-rechter
Lynch-rechterniet
nietvoor
voor
- Ik erken
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wettig,
antwoordde de
de gekwetste
gekwetste met
met eene
eene zwakke,
zwakke, maar
maar duiwettig, antwoordde
rechtbank van
van moordenaars
moordenaars:: ik
ik heb
heb
delijke
stem;; je
delijke stem
jo bent
bont een
een rechtbank
dus
geen plan
plan om
om je
je eenig
eenig antwoord
antwoord te
te geven.
geven.
dus geen
als je
je maar
maarwilt,
wilt,hernam
hernamdedeCanadees
Canadeesopopeen
eenijijskouden
- Zoo
Zooals
skouden
toon,
ik waarschuw
waarschuw je,
je,dat
datjeje
stilzwijgenals
alseene
eenebekenbekentoon, maar ik
stilzwijgen
tenis
van jejemisdaad
misdaadzal
zalbeschouwd
beschouwd en
en dat
dat het
hetvonnis
vonnis diendientenis van
overeenkomstig
uitgesproken worden.
worden.
overeenkomstig zal uitgesproken
De
gekwetste huiverde.
huiverde.
De gekwetste
mg in
III de
deprairie
prairie
- Waarom
mij, in plaats
plaats van
van mij
Waarom heeft
heeft men
men mij,
te laten
laten sterven,
sterven, hierheen
hierheen gebracht?
gebracht? zeide
zeidehij
hijopopeen
eentoon
toonvan
van
dan achter
achter de
de gastvrijheid
gastvrijheid in
inde
dewoestijn
woestij n
verwijt;
verwijt ; schuilen
schuilen er
er dan
moord
en hinderlagen
hinderlagen?
moord en
?
- Die
man heeft
heeft gelijk,
gelijk, riep
riepGeorges
Georges Clinton
Clinton eensklaps
eensklaps
Die man
uit,
ikzal
zalniet
nietdulden,
dulden,dat
datereronder
ondermijn
mijndak
dakzulke
zulkedingen
dingen
uit, ik
plaats grijpen.
grijpen. Ik
Ikverzet
verzetmij
mijin in
naam
der
menschelijkheid
tegen
naam
der
menschelij
kheid tegen
alles,
hier zal
zalgebeuren.
gebeuren.Aldus
Aldusininmijne
mijnetegenwoordigheid
tegenwoordigheid
alles, wat hier
te voeren
voeren staat
staatgelijk
gelijkmet
metmij
mijtetebeleedigen
beleedigen! !
een
proces te
een proces
- De
rechtspleging van
van den
den Lynch-rechter
Lynch-rechterisisin
inde
de woestijn
De rechtspleging
van kracht, hernam de Canadees op een koelen toon. Die manvankrcht,emdCasopnkelt.Dima
is
een struikroover
struikroover der
der prairieën,
prairieën, die
die zich
zich met
met bloed
bloed en
en met
met
is een
PaulSambrun,
Sambrun,
misdaden
bezoedeld heeft.
Louis Guerchard,
Guerchard, Paul
misdaden bezoedeld
heeft. Louis
Tom
Mitchell!! Op
Op welken
welken naam
naam verkies
verkiesjejeteteantwoorden
antwoorden?
Tom Mitchell
?
Je ziet,
ziet, dat
dat jejegoed
goedbij
bijons
onsbekend
bekend bent
bent?
vergissen ons
ons
? Wij vergissen
inden
denpersoon,
persoon,niet
nietwaar
waar?
Elfdagen
dagengeleden
geleden
immers
immers niet in
? Elf
heb je Bene
eene woning
woning aan
aan de
deWindrivier
Windrivieroverrompeld
overrompeld;; vijf
vijfuren
uren
na
den ondergang
ondergang der
der zon
zonheb
hebje jediediewoning
wonÎIiggeplunderd,
geplunderd,
na den
daarop
heb jeje een
een meisje
meisje geschaakt
geschaakt:: waar
waar is
is dat
dat meisje
meisje gegedaarop heb
bleven?
is laster
laster!! riep
riep de
degekwetste
gekwetsteuit,
uit,terwijl
terwijlhij
hijovereind
overeind
- Dat is
kwam
eene vlugheid,
vlugheid, die
die men,
men, zijne
zijne schijnbare
schijnbare zwakheid
zwakheid
kwam met cone
in acht
acht genomen,
genomen, niet
niet van
van hem
hem zou
zouverwacht
verwachthebben.
hebben.
ik herhaal
herhaalje,
je,dat
dat
woningoverrompeld
overrompelden
en dat
dat je
je
- En ik
je je
dede
woning
het meisje geschaakt hebt. Ik
Ikheb
hebde
debewijzen
bewijzen daarvan
daarvan in
in handen.
handen.
De
gekwetste sloeg
sloeg den
den blik
blik verward
verward neer
neer en
enbeet
beetzich
zichzoo
zoo
De gekwetste
duchtig
lippen, dat
bloed er
er uit
uit sprong.
sprong.
duchtig op
op de
de lippen,
dat het bloed
Vrij kogel
vervolgde::
kogel vervolgde
je, terwijl
terwijl jeje deze
deze vallei
vallei doortrokt,
doortrokt, twist
twist
- Vanmorgen
Vanmorgen heb je,
gekregen
met een
eenvan
vanjejemedeplichtigen,
medeplichtigen, bent
bent insgelijks
insgelijks het
het
gekregen met
uit
slachtoffer
hinderlaag en
en door
dooreen
eenkogel
kogel uit
slachtoffer geworden
geworden van
van een hinderlaag
de
buks van
van dien
dienmedeplichtige
medeplichtigeneergevallen.
noorg8vallen.
de buks
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eenleugen
leugen!
mompeldede
degekwetste
gekwetstemet
metop
op elkaar
elkaar
-— Dat isis een
! mompelde
geklemde
lippen.
geklemde lippen.
-— Fen
Een leugen
leugen?? hernam
hernam Vrijkogel
V r!jkogel op
op een
een koelen
koelen toon.
toon.
Welnu!! Dat zullen
zullen wij
w!j eens
eenszien
zien!
Welnu
!
De Canadees
Canadeos bracht
bracht zijne
z!jne vingers
vingersdaarop
daaropnaar
naarzijn
z!jnmond
mond
De
en floot.
floot.
--- Bijna
Bijnaterstond
terstonddaarop
daaropdeed
deedzich
zichhet
hetgeluid
geluidvan
vanvoetstap"toetstapverscheidene
pen hooren,
hooren, ging
ging de
de deur
deuropen
openenentraden
tradener er
pen
verscheidene
mannen binnen.
binnen.
mannen
Deze mannen
mannen waren
warenMikgoed
Mikgoeden
ende
de beide
beide bedienden
bediendenvan
van Georges
Georges
Clinton.
Zij voerden
voerden ininhun
hunmidden
midden iemand
iemand met
met een
een mager
mager
Clinton. Zij
gezicht
en een
een gemeen,
gemeell. voorkomen.
voorkomen.
gezicht en
- Hier isis jejemedeplichtige,
medeplichtige, zeide
zeide Vrijkogel.
Vrij kogel.
ken dien
dienkerel
kerelniet,
niet,
antwoorddede
degekwetste
gekwetste met
met
- Ik ken
antwoordde
eene
schorre stem.
stem.
eene schorre
- Wat?
Ken je mij
mij niet?
niet? zei
zeidedegevangene
gevangene op
opeen
eenspotspotWat ? Ken
hetmogelijk,
mogel!jk,dat
datjejeCamote
Camoteininzoo'n
zoo'nkorkorenden
toon. Hoe isis het
enden toon.
ten
tijd geheel
geheel vergeten
vergetenhebt
hebt?
ten tijd
?
- Blijf
je bij
bijjejebewering,
bewering,dat
datjejedezen
dezenman
manniet
nietkent
kent?
Blijf je
?
hernam Vrij
V rij kogel.
blijf er
er bij,
bij, zeide
zeide hij.
- Ik
Ik blijf
- Heel
goed!! Daarop
Daarop wendde
wendde hij
h!j zich
zichtot
totden
denbandiet,
bandiet,
Heel goed
hem:: Van
hetgeen je
zegt is
is afhankelijk,
afhankelijk, of
of je
je vrij
vrij
zeide
zeide tot
tot hem
Van hetgeen
je zegt
opgehangen worden.
worden. Denk
Denk dus
dus goed
goed na
na:: wil
wil je
je
zult
zijn ofofopgehangen
zult zijn
bekennen?
bekennen ?
zou 'k
denken!! antwoordde
die niemand
niemand
- Dat
antwoordde de gevangene,
gevangene, die
pik denken
Dat zou
anders
dan een
een Mexicaansche
Mexicaansche Mesties
Mesties was
was; ; ik
alles bebeanders dan
ik wil alles
kennen,
g!j maar
maar wilt,
wilt,Mijnheer
M!jnheer!!
kennen, wat gij
de jager.
jager.
- Spreek
Spreek op!
op ! zei
zei de
- Ellendeling!
gekwetste op
op een
eenheftigen
hefiigen toon
tooo
Ellendeling !riep
riep de
de gekwetste
uit,
wil jeje mij
mij dan
dan verraden
verraden?
uit, wil
gafde
deander
anderopopdenzelfden
denzelfdenzoetsappigen
zoetsappigentoon
toon
- Hoor
eens, gaf
Hoor eens,
ikzou
zouniet
nietgraag
graagopgehangen
opgehangenworden,
worden, kamekameten
antwoord, ik
ten antwoord,
raad!
met zich
zich spotten.
spotten.
raad !De
De Lynch-rechier
Lynch-rechter laat
laat niet met
De
gekwetste sloeg
sloeg op
op hem
hem een
eenblik
blik
vanverachting
verachting en
en
De gekwetste
van
denCanadees
Canadeeswendde,
wendde,met
metinspanning
inspanning
zeide,
terwijl hij
hij zich
zichtottotden
zeide, terwijl
van
al zijne
zijne krachten
krachten::
van al
- Het
is niet
niet noodig,
noodig, da.t
dien kerel
kerel ondervraagt.
ondervraagt. Ik
Ik
dat je dien
Het is
zal
zeggen, wat
wat je
je verlangt
verlangt te
te weten.
weten.
zal je wel
wel zeggen,
zij zoo
zoo!! Spreek
Spreek op
op:: wij
wij luisteren
luisteren naar
naar je.
je.
- Het zij
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Ik zal
zal spreken,
spreken, maar
maar onder
onderééne
ce nevoorwaarde.
voorwaarde.
"Wij
nemen geene
geene voorwaarden
voorwaarden aan.
aan.
Wij nemen
-— 'Weest
<tVeest voorzichtig!
voorzichtig! Ik alleen
alleen weet,
weet, waar
waar het
hetmeisje,
meisje, dat
dat
je zoekt,
zoekt, zich bevindt.
bevindt. Als
Als je weigert,
weigert, mijne
mijnevoorwaarden
voorwaarden aan
aan
te
nemen, dan
dan zal
zalikik
zwijgen,dan
danzal
zaljejemij
mijdooden,
dooden, maar
maar
te nemen,
zwijgen,
mij n geheim
geheim met mij
mij in
in het
hetgraf
grafmeenemen
meenemen en
en
dan
zal ik
ik mijn
dan zal
dan
je het
hetmeisje
meisjenooit
nooitterugzien.
terugzien.
dan zal je
Vrij
kogel sloeg
Mexicaan een vragenden
vragenden blik.
blik.
Vrijkogel
sloeg op
op den Mexicaan
is de
dewaarheid,
waarheid, zeide
zeide deze,
deze, terwijl
terwijl hij
hijdedeschouders
schouderli
- Het is
ophaalde.
N
umank-Charaké, Olivier
OlivierenenMikgoed
Mikgoedmaakten
maakteneen
eensmeekend
smeekend
Numank-Charaké,
gebaar.
.
- Wat wil
wil je?
je? zeide
zeide hij
tot den
den gekwetste.
gekwetste.
hij tot
- Dat
mij lijfsbehoud
lijfsbehoud worde
worde toegestaan,
toegestaan, dat ik
ik op
op vrije
vrije
Dat mij
voüten
gesteld worde
worde en
en dat
dat ikikdrie
drieuren
urenop
opjejevoor
voormoge
moge
voeten gesteld
mij in
in veiligheid
veiligheid te
te stellen.
stellen.
hebben,
hebben, om
om mij
- Is dat
datalles
alles?
gafVrij
Vrijkogel
kogel met
blijkbaren
weerzin ten
? gaf
met blij
kbaren weerzin
antwoord.
Ik wil,
wil, dat
datmijn
mijnvriend
vriendCamote
Camotemet
metmij
mijmee
meezal
zal gaan.
Neen.
Neen. Ik
erterstond
terstond
-— Daar
ben ik niet
niet op
op gesteld,
gesteld, liet
liet de
de bandiet
bandiet er
Daar ben
op volgen.
volgen.
Ik
eisch het,
het, en
enbovendien
bovendien verlang
verlang ik,
ik,dat
datmijn
mijnpaard,
paard,
Ik eisch
mijne
wapenen en mijn
mijn reiszak
reiszak mij
mij teruggegeven
teruggegeven worden.
worden.
mijne wapenen
het eindelijk
eindelijk alles
alles?
?
— Is het
-

—
-

Ja.

En het
het meisje
meisje?
?
het aan
aan?
Neem
Neem je hot
?
Ik neem
neem het
het aan.
aan.
Zweer
het mij
mij?
Zweer je het
?
Ik zweer
zweer het.
het.
Een oogenblikj
oogenblikje!
Georges.
e ! zeide Georges.
nuweer
weer?
vroegde
deCanadees
Canadees op
op een misnoegden toon.
? vroeg
- Wat nu
verlang, zei
zei de
de jonkman,
jonkman, dat
dat er
eraan
aandezen
dezenman
manacht
acht
— Ik verlang,
.dagen
zullen toegestaan
toegestaan wprden,
in dien
dien tijd,
tijd, zoo
zoo al
al
dagen zullen
werden, opdat
opdat hij
hij in
niet moge
moge herstellen,
herstellen, dan
dantoch
tochgenoegzame
genoegzame krachten
krachten herkrijgen
herkrijgen
verwijderen. Deze
Deze acht
acht dagen
hij hier
hier onder
onder
om
zich teteverwijderen.
om zich
dagen zal
zal hij
uwe
bewaking en
en die
die van
vanmij
mijdoorbrengen.
doorbrengen.
uwe bewaking
- Zult
gij hem
hem hier
hiertottot
aan
onze
terugkomstbewaken,
bewaken,
Zult gij
aan
onze
terugkomst
eerborg
borg?
Mijnheer?
daarvoor met uwe
uwe eer
Mijnheer ?Staat
Staat gij
gij ons
ons daarvoor
?
- Ik zal
zal hem
hem bewaken.
bewaken.
De
..s van
vall den
dell Missouri.
Missouri.
De ~utla
èutlaws
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--- Goed
Goed dan
dan!! Wij
·Wij geven
geven onze
onze toestemming.
toestemming.
Daarop
hij zich
zich tot
totden
dengekwetste
gekwetsteenenvoegde
voegdeererbij
bij::
Daarop wendde
wendde hij
?
--- Waar
Waar isishet
hetmeisje
meisje?
- Zij
is zesuren
zes urenhier
hiervandaan
vandaanopgesloten
opgesloten in
in de
de Elk-grot
Elk-grot;;
Zij is
i k begaf
ik
begaf mij
mij juist
juistnaar
naarhaar
haartoe,
toe,
toenik ik
vanmorgen door
door
toen
vanmorgen
dezen
kerel verraderlijk
verraderlijk gekwetst
gekwetst ben
ben ;j maakt
maakt haast,
haast, want
want zij
zij
dezen kerel
zal geene
zal
geenc levensmiddelen
levensmiddelen meer
meer hebben.
hebben.
de gekwetste
gekwetstedezè
dezewoorden
woordenuitgesproken,
uitgesproken,
Nauwelijks
had de
Nauwelijks had
of
het Indiaansche
lndiaansche opperhoofd
opperhoofd en
Olivier waren
waren het
het huis
huis
of het
en Olivier
uitgesneld.
Pas op,
op, zeide
zeide Vrijkogel,
Vrij kogel, als
alsjejegelogen
gelogen hebt,
hebt, dan
dan zal
zal
- Pas
je aan
aan mijne
mijne wraak
wraak onttrekken.'
onttrekken.·
niets je
zal jeje dadelijk
dadelgk wel
wel aan
aan de
deweet
weetkomen,
komen,mompelde
mompelde
- Dat
Dat zal
de
gekwetste met
met een
een geveinsden
geveinsden grimlach
grimlach en
enviel
vieldaarop
daarop
de gekwetste
op zijn
zijn bed
bed neer.
neer.
uitgeput
weder op
uitgeput weder
Camote
verdwenen. Het was
was den
den jagers,
jagers,ondanks
ondanks hunne
hunne
Camote was
was verdwenen.
ijverige
mogelijk, hem
te vinden.
vinden.
ijverige nasporingen,
nasporingen, niet
niet mogelijk,
hem terug
terug te
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Hoe Olivier
Olivier in het
het dorp der Bison-Huronen kwam en welk
Hoe
den vader
onthaal hem bij den grootvader en
en den
zijn vriend Vrijkogel
Vrijkogel ten deel
van zijn
deel viel.
Wij moeten
moeten thans
thans eenige
eenigeschreden
schreden terug
terugdoen,
doen, ten
ten einde
einde
Wij
hetkwam,
kwam, dat
dat de
de
den lezer
lezer eene
eene verklaring
verklaring tetegeven,
geven,hoe
hoe het
den
drie jagers
jagers inindedewoning
woning
Georges
Clintongastvrijheid
gastvrijheid
drie
vanvan
Georges
Clinton
gevraagd hadden,
hadden, en
en welke
welke de
deeigenlijke
eigenlijke redenen
redenen waren
waren van
van
gevraagd
aanden
den
gekwetste,dien
dienMikgoed
Mikgoed in
in de
de
den haat,
haat, dien
dien zijzijaan
den
gekwetste,
eenhaat,
haat,die
diehen
hen
prairie had
had vinden
vinden liggen,
liggen, toedro~gen
prairie
toedroegen- een
had aangespoord,
aangespoord, ten
opzichte van
van dien
dien ongelukkige,
ongelukkige, die
dienog
nog
ten opzichte
maar eenige
eenige oogenblikken
oogenblikken scheen
hebben, van
van de
de
maar
scheente
te leven
leven te hebben,
vreeselijkekerechten
Lynch-wet gebruik te
te maken.
maken.
vreeselij
rechten der
der Lynch-wet
het tijdstip,
tijdstip,waarop
waaropdeze
dezegeschiedenis
geschiedenisons
onsverplaatst,
verplaatst,
Op het
Op
was het
het uitgestrekte
uitgestrekte vasteland
vasteland van
van Amerika,
Amerika, van
vanhet
hetnoorden
noorden
was
hetzuiden,
zuiden,nog
nogbijna
bijna
geheelhet
het
eigendomvan
vande
deSpaansche
Spaansche
tot het
geheel
eigendom
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regeering,
die een
een ijzeren
ijzeron juk
jukdeed
deedrusten
rustenopopdeze
dezeuitgestrekte
uitgestrekte
regeering, die
koloniën,
welke ten
tengevolge
gevolge van
vaneen
eenonverzoenlijken
onverzoenlijken naijver
naijver
koloniën, welke
voor
den handel
handel van
vanalle
allevolken
volkengesloten
gesloten waren
waren en,
en, evenals
evenals
voor den
China,
afgezonderd te midden
midden der
derwereld
wereldstonden,
stonden,waarvan
waarvan
China, afgezonderd
zij
bestaan nauwelijks
nauwelüks wisten.
wisten .
zij het bestaan
de dertien
dertien verbondene
verbondene gewesten
gewesten der
derVereenigde
Vereenigde
. Alleen
Alleen de
Staten
hadden zich in
in 1776
1776onafhankelijk
onafhankelük verklaard
verklaarden
enwaren
waren
Staten hadden
er
naeene
eenebloedige
bloedigeworsteling
worstelinginingeslaagd,
geslaagd,hunne
hunnevrijheid
vrüheid
er na
te
verkrügen en
en Engeland
Engeland tetenoodzaken
noodzaken, op
op den
denderden
derden
te verkrijgen
September
het verdrag
verdrag van
vanVersailles
Versailles teteteekenen,
teekenen,
September 1783
1783 het
waarbij dit
dit land
waarbü
land van
van alalzijne
zünerechten
rechtenafstand
afstanddeed
deeden
en eindelük
eindelijk
hunne onafhankelükheid erkende.
huneoafklijdrne.
Toen
de oorlog
oorlog geëindigd
geëindigd was
wasen
endedeEngelschen
Engelschenvoor
voor immer
immer
Toen de
van
hetgrondgebied
grondgebied der
dernieuwe
nieuwerepubliek
republiekverdreven
verdreven waren,
waren,
van het
begrepen
vrij gemaakten, zonder
zonder zich
zich een
eenoogenblik
oogenblik door
door
begrepen de vrijgemaakten,
den
voorspoed hunner
hunner wapenen
wapenen te laten
laten verblinden,
verblinden, met
met dat
dat
den voorspoed
oogvallende
vallende trek
trek
gezond
meest in
in 't 'toog
gezond verstand,
verstand, hetwelk
hetwelk de
de meest
van hot
het Amerikaansche
Amerikaansche karakter
karakteris,is,dat
dathunne
hunnevrijheid,
vrijheid,zoolang
zoolang
het overige
overige gedeelte
gedeelte van
vanAmerika
Amerikaafhankelijk
afhankelük bleef,
bleef, gedurig
gedurig
bedreigd
zou worden
worden enendat
dathunne
hunneafzondering
afzonderingnoodwendig
noodwendig
bedreigd zou
op
val zou uitloopen.
op hun val
Bovendien kenden de burgers,
burgers,die
tüdens den langdurigen
langdurigen onafonafdie tijdens
hankelijkheidsoorlog moedig
moedig gevochten
gevochten hadden,
hadde!}, wier bezittingen
bezittingen
ofverwoest
verwoestenenwier
wierfamiliën
familiënvermoord
vermoordof
ofverstrooid
verstrooid
geplunderd of
zij onder
onderhunne
hunneroemrijke
roemrijkevlag
vlaggeschaard
geschaard waren,
waren,
waren, terwijl
terwÜI zij
geene
andere familie
familie dan
dan het
hetleger,
leger,geen
geenander
andertehuis
tehuisdan
dan
geene andere
hei
bivouac. Door
Door het
hetophouden
ophoudender
dervijandelijkheden
vijandelükheden tot
tot
het bivouac.
werkeloosheid veroordeeld, werden
werden deze
deze generaals,
generaals,deze
deze officieren
officieren
en
deze soldaten
soldaten eene
eene bedreiging
bedreiging voor
voor de
de inwendige
inwendige rust
rust des
des
en deze
lands, en
en dus
dusmoest
moestmen
meneen
eensnel
snelenenzeker
zekerwerkend
werkendmiddel
middel
lands,
bedenken
om aan
aan dezen
dezen staat
staat van
van zaken,
zaken, die
die eene algemeene
algemeene
bedenken om
ontevredenheid verwekte,
einde te
te maken.
maken.
ontevredenheid
verwekte, een
een einde
regeering begaf
begaf zich
zichaanstonds
aanstonds aan
aan den
denarbeid.
arbeid.
De regeering
grondgebied der
dernieuwe
nieuwerepubliek
republiekwas
wasreeds
reedsuitgestrekt,
uitgestrekt,
Het grondgebied
zoo goed
goed als
als onbekend
onbekend en
en vooral
vooral
maar weinig
weinig bevolkt,
bevolkt, bijna
büna zoo
maar
slecht
ontgonnen, terwijl
terwül het
het ininallerlei
allerleirichtingen
richtingen door
door
slecht ontgonnen,
voo)' het
het grootste
grootste gedeelte
gedeelteonafhanonafhanIndiaansche stammen,
Indiaansche
stammen, die
die voor
kelijk en
en vijanden
vijanden der
der blanken
blanken waren
waren en
enslechts
slechtsvan
van roof
roof
kelijk
Erwerden
werdenkrijgstochten
krijgstochtenberaamd
beraamd
leefden,
doorkruist werd.
werd. Er
leefden, doorkruist
om de
de wilden
wilden naar
naar de
de uitgestrekte
uitgestrekte vlakten
vlakten van
van het
het Far-West
Far-West
om
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te
verdrü ven,
wegen tusschen
tusschell de
de grootti
groote middelpunten
middBlpunten der
der
te verdrij
ven, wegen
bevolking
leggen en tot
tot de
de regeling
regeling der
der grenzen
gronzen over
ovor
bevolking aan
aan te leggen
te
guano
te gaan.
Men
kent dedeonvermoeide
onvermoeidewerkzaamheid
werkzaamheid der
der Amerikanen,
Amerikanen,
Men kent
hunne
st\)utmoedigheid en
hun ondernemend
ondernemend karakter.
karakter. Alles
Alles
hunne stoutmoedigheid
en hun
ging
dan odk
ookmet
meteen
een
verbazendenspoed
spoed voort,
voort, er
erwerden
werden
ging dan
verbazenden
om de
deRoodhuiden
Roodhuiden ininbedwang
bedwang te
te houden,
houden,
forten
opgericht om
forten opgericht
stoutmoedige
baanden wegen
wegen door
door de
demaagdelijke
maagdelijke
stoutmoedige pioniers
pioniers baanden
bosschen
beschaving tot
aan de
de uiteinden
uiteinden van
van
bosschen en
en brachten
brachten de
de beschaving
tot aan
zij koloniën
koloniën oprichtten,
oprichtten,die
dieweldra
weldrarijke
rijke
het grondgebied,
grondgebied, waar
waar zij
eh
bloeiende steden
steden werden.
werden.
en bloeiende
De
Amerikaansche havens
havens werden
werden voor
voordedeEuropeesche
EuropeeschevolvolDe Amerikaansche
keQ
opengesteld, kolonisten
kolonisten uit alle
alle landen
landenwerden
werden naar
naar de
de
ken opengesteld,
Vereenigde
Staten gelokt
gelokt en
endaar
daargoed
goedontvangen,
ontvangen, de
de vloten
vloten
Vereenigde Staten
nieuiWfil republiek
staken den
den Oceaan
Oceaan over
over en
enknoopten
knoopten
der
der nieu<wo
republiek staken
handelsbetrekkingen
die in
in korten
kortentijd
tijdeene
eeneontzaglijke
ontzaglijke
handelsbetrekkingenaan,
aan, die
uitbreiding verkregen.
verkregen.
jaren na
na het
hetteekenen
teekenen van
van het
hetverdrag
verdragvan
van
Nog
geen tien
tien jaren
Nog geen
Versailles
waren alle
alle sporen
sporen van
vanden
dengeduchten
geduchtenonafhankelijkonafhankelijkVersailles waren
heidsoorlog
verdwenen.
heidsoorlog verdwenen.
De
regeering der
der Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten werd
werd in
in waarheid
waarheid niet
niet
De regeering
weing
de omstandigheden
omstandigheden geholpen
geholpen:: een
een machtige
machtige ademademweing door de
de oude
oude wereld,
wereld,
tocht
van vrijheid
vrijheiddeed
deedaller
allerborst
borstzwellen
zwellen;; de
tocht van
bijna
in hare
haregrondslagen
grondslagenondermijnd,
ondermijnd,stortte
storttemet
metgedruis
gedruisineen
ineen
bijna in
onder de
de haastige
haastige stappen
stappen der
der jeugdige
jeugdige republikeinsche
republikeinsche gelederen
gelederen
van
het herboren
herboren Frankrijk,
Frankrijk, die
diealle
allevolken
volken van
van Europa
Europa tot
tot
van het
onafhankelijkheid opriepen
opriepen;; het
hetdacht
dachtslechts
slechtsaan
aanzijne
zijnekoloniën
koloniën
om
deze van
van hare
hare laatste
laatste rijkdommen
rijkdommen teteberooven.
berooven.
om deze
Het steunpunt,
steunpunt, dat
dat de
deVereenigde
Vereenigde Staten
Statenzochten,
zochten,meenden
meenden
zij
te recht
rechtgevonden
gevondentetehebben
hebben:
vanden
den
eenenkant
kantknoopten
knoopten
zij te
: van
eereen
zij
met Frankrijk
Frankrijkonderhandelingen
onderhandelingen aan
aan over
overden
denaankoop
aankoopvan
van
zij met
Louisiana,
bezit hen
hen meesters
meesters over
over de
de golf
golfvan
vanMexico
Mexico
Louisiana, welks
welks bezit
vrij corpsen
moest
maken, en van
van den
den anderen
anderen kant
kantriepen
riepenzijzijvrijcorpsen
moest maken,
in het
het leven,
leven, die
diebestemd
bestemdwaren
warenom
omdedegrenzen
grenzender
derSpaansche
Spaansche
koloniën
verwoesten en
en den
denrevolutionairen
revolutionairen geest
geest te
te ververkoloniën te verwoesten
spreiden
die streken,
streken, welke
welke sedert
sedert zulk
zulk een
een geruimen
geruimen tijd
tijd
spreiden in die
in
slavernij gezucht
gezucht hadden
hadden en
en reikhalzend
reikhalzend naar
naar vrijheid
vrijheid uituitin slavernij
zagen, terwijl tegelijkertijd
tegelijkertijd geheime
geheime agenten
agenten zich
zich ininalle
allebezitbezittingen der
derSpanjaarden
Spanjaardenvertoonden
vertoondenen
ende
degemoederen
gemoederentot
totopstand
opstand
zijoverigens
overigenskrachtdadig
krachtdadig onderonderaanstookten.
werden zij
aanstookten. Hierin werden
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steund
dool' Frankrijk,
Frankrljk, welks
welks agenten
agenten op
opalaldedekusten
kustenvan
vanden
den
steund door
Atlantischen
Stille Zee
Zee aan
aanland
landstapten,
stapten, terwijl
terwljl
Atlantischen Oceaan
Oceaan en
en de Stille
nieuwe zendelingen aan al de volken der Nieuwe W Cl'eld nieuwzdlgaevokndrNiuwWel
vrljheid
onafhankelljkheid predikten.
predikten.
vrijheid en onafhankelijkheid
zÜn, wanneer
wanneer eene
eene regeering,
regeering,welk
welkoverigens
overigens
Ongelukkig
Ongelukkig zijn,
het goede
goede doel
doel moge
moge zijn,
zijn, dat
dat zij
zij zich
zichter
terbereiking
bereikingvoorstelt,
voorstelt,
deresultaten
resultaten
zich
laat meesleepen
meesleepen langs
langsweinig
weinigeervolle
eervollewegen,
wegen,de
zich laat
gewoonlijk
Vereenigde Staten
Staten deden
deden daarvan
daarvantete
gewoonlijk noodlottig.
noodlottig. De
De Vereenigde
de treurige
treurige ondervinding
ondervinding op.
op.
hunnen
koste de
hunnen koste
De
legercorpsen, die
die geheel
geheel vrij
vrij en
en aan
aanzichzelven
zichzelven overgeovergeDe legercorpsen,
laten
waren, namen
namen al
al spoedig
spoedig van
van die
die bandieten
bandieten van
van allerlei
allerlei
laten waren,
soort
op, waarvan
waarvan het
het teteallen
allentijde
tijdeopopdedegrenzen
grenzengewemeld
gewemeld
soort op,
heeft
en die
die den
denoorlog
oorlogopophun
huneigen
eigenhoutje
houtjebegonnen
begonnen te
te
heeft en
Zij stelden
stelden vrienden
vrienden en
envijanden
vijandenopopbrandschatting,
brandschatting,
voeren.
voeren. Zij
vielen
de konvooien
konvooien van
van landverhuizers
landverhuizers aan,
aan,plunderden
plunderden de
de
vielen de
plantages,
verbrandden de
de haciendas,
haciendas, verbonden
verbonden zich
zich met
met de
de
plantages, verbrandden
Roodhuiden,
hunne kleeding
kleeding aan,
aan, ten
ten einde
einde
Roodhuiden, namen
namen dikwljls
dikwijls hunne
zijberoofden,
beroofden, te
te misleiden,
misleiden, en
en maakten
maakten zich
zich in
in één
één
hen,
die zij
hen, die
woord
grootste misdaden
misdaden schuldig,
schuldig, zondar
het aan
aan
woord aan
aan de grootste
zonder dat
dat het
de
Amerikaansche of
ofSpaansche
Spaanscheregeering
regeeringmogelijk
mogelijkwas,
was,krachkrachde Amerikaansche
op tetetreden,
treden,zoozeer
zoozeer was
was het
hethun
hungelukt,
gelukt,voor
voor
tig tegen
tegen hen
hen op
zich
zelven eerbied
eorbied af
aftetedwingen
dwingeninindiedie
woestijnen,.tetemidden
midden
zich zelven
woestijnen,
het doen
doen van
van een
een strooptocht
strooptocht als
als in
in eene
eene
waarvan
waarvan zij
zij zich
zich na het
onneembare
verscholen.
onneembare vesting verscholen.
Onder
deze benden
benden van
van bandieten,
bandieten, waaraan
waaraan men
men den
den naam
naam
Onder deze
vooral eene,
eene,
van
roovers der
der prairieën
prairieën gegeven
gegeven had,
had, was
was erervooral
van roovers
die
eene treurige
treurigevermaardheid
vermaardheidverkregen
verkregenhad
had:
dezebende,
bende,
die eene
: deze
die
omstreeks tweehonderd
tweehonderd man
man sterk
sterkwas,
was,was
wasuit
uitniets
nietsanders
anders
die omstreeks
samengesteld
ballingen uit allerlei
allerlei landen,
landen, die
dieuit
uit hun
hun
samengestelddan
dan uit
uit ballingen
vaderland
waren verdwenen
verdwenen en
eneene
eeneschuilplaats
schuilplaatsenenstraffeloosstraffeloosvaderland waren
op het
hetgrondgebied
grondgebiedvan
vanAmerika
Amerikawaren
warenkomen
komenzoeken.
zoeken.
heid
heid op
Deze
bende, die
die zich
zichzelf,
zelf,onbeschaamd
onbeschaamdgenoeg,
genoeg, met
met den
den
Deze bende,
de wet
wetgeplaatsten,
geplaatsten,vogelvrij
vogelvrijvernaam
van Outlaws (buiten
naam van
(buiten de
verklaarden)
bestempeld had, had
had haar
haarhoofdkwartier,
hoofdkwartier,dacht
dachtmen,
men,
klaarden) bestempeld
want
niemand wist het
het met
met zekerheid,
zekerheid, op
op een
eeneiland
eilandvan
vanden
den
want niemand
Boven-Missouri
rooverijen van
van daar
daar
Boven-Missourigevestigd
gevestigden
en strekte
strekte hare rooverijen
tot
meer dan
dan honderd
honderd uren
uren in
in den
den omtrek
omtrek uit.
uit.
tot meer
Deze
bende was
was krachtig
krachtiggeorganiseerd,
georganiseerd,aan
aaneene
eenekrijgstucht
krijgstucht
Deze bende
van
eene onverbiddelijke
onverbiddelijke strengheid
strengheid onderworpen
onderworpen en had
had in
in
van eene
op dedehoogte
hoogte hielden
hielden niet
niet
alle
koloniën spionnen,
spionnen, die
die haar
haar op
alle koloniën
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alleen
getal en
en de
demacht
machtder
derkaravanen,
karavanen,die
diezich
zichgegealleen van
van het getal
om de
de woestijn
woestijn door
door tetetrekken,
trekken,van
vande
derichting,
richting,
reed
maakten om
reed maakten
die
zij zouden
zQuden inslaan,
inslaan, enz.,
enz.,maar
maarook
ookvan
vandedelegercorpsen,
legercorpsen,
die zij
de regeering
regeering dikwijls
dikwij Istegen
tegenhaar
haarafzond.
afzond. Daar
Daarde
debandieten
bandieten
die
die de
altijd
volkomen ingelicht
ingelicht en
en op
ophunne
hunnehoede
hoede waren,
waren, konden
konden
altijd volkomen
zij
pogingen, die
die er
er aangewend
aangewend werden
werden om
om hen
hen te
te vernieverniezij de pogingen,
tigen,
met het
hetmeeste
meoste gemak
gemakverijdelen.
verijdelen.
tigen, met
Het opperhoofd
opperhoofd van
van deze
dezeverschrikkelijke
verschrikkelijkeOutlaws,
Outlaws,een
een soort
soort
van
ongenaakb!1ren Proteus,
die met
met hetzelfde
hetzelfde gemak
gemak van
van
van ongenaakbaren
Proteus, die
naam,
van gezicht
gezicht en
envan
vannationaliteit
nationaliteitveranderde,
veranderde, was,
was, voor
voor
naam, van
zoo
verre men
kon weten,
weten, eerst sedert
sedert vijf
vijf of
of zes
zes jaren
jaren in
in
zooverre
men dit
dit kon
Amerika,
en toch
toch bezat
bezatdedewoestijn
woestijngeene
geenegeheimen
geheimenmeer
meervoor
voor
Amerika, en
hem;
hij streed,
streed,daar
daarhij
hijeene
eenebuitengewone
buitengewone mate
mate van
van slimslimhem ; hij
heid en
en behendigheid
behendigheid bezat,
bezat, met
metgoed
goedgevolg
gevolgtegen
tegende
deschranschranderste
woudloopers en
de ervarenste
ervarenste Roodhuiden.
Roodhuiden. Deze
Deze man,
man,
derste woudloopers
en de
wiens
leeftijd men
men zelfs
zelfs niet
niet kende,
kende, daar
daar hij
hij zich
zich zoo
zoo wist
wist
wiens leeftijd
voor
doen als
alshij
hijmaar
maarwilde,
wilde,ging
gingvoor
vooreen
oenFranschman
Franschman
voor te doen
door,
ofschoon hij
met ovenveel
ovenveel gemak
gemak het
het Engelsch,
Engelsch, het
het
door, ofschoon
hij met
vers~heidene Indiaansche
lndiaansche talen
talen sprak.
Rprak. SomSomSpaansch
zelfs verscheidene
Spaansch en
en zelfs
migen
gaven hem
hem den
den naam
naam Louis
LouisGuerchard,
Guerchard,anderen
anderennoemnoemmigen gaven
den
hem Paul
PaulSambrun,
Sambrun,Francis
FrancisMagnand,
Magnand, Tom
Tom Mitchell
Mitchell of
of
den hem
Pedro
Lopez;; en
en zoo
zoo had
had hij
hijnog
nogwel
welvijftig
vij ftigandere
anderenamen
namen;
Pedro Lopez
;
maal'
van deze
deze namen
namen was
was misschien
misschien geen
geen van
vanalle
allezijn
zijneigeneigenmaar van
lijke
naam. Men
Men zeide
zeide -want
want
de geschiedenisvan
vandezen
dezen
lijke naam.
de geschiedenis
de pioniers
pioniers en
en de
de
geduchten
bandiet was
was onder
onder de
de planters,
planters, de
geduchten bandiet
jagers der
der grenzen
grenzen reeds
reeds tot
tot het
hetgebied
gebied der
derlegende
legende gaan
gaan bebejagers
hooren
men
zoide,
maar
op een
fluisterendentoon,
toon,
hooren -men
zoide,
maar
nietniet
dandan
op een
fluisterenden
dat
deze man,
man, die
dienauw
nauwmet
met
Jourdan
Koppensnijder,
dat deze
Jourdan
denden
Kopponsnij
der,
Fournier
den Amerikaan
Amerikaan en
en andere
andereschurken
schurkenvan
vandezelfde
dezelfde
Fournier den
soort
verbonden was,
Parijs ten
tentijde
tijdevan
vanhet
hetSchrikbewind
Schrikbewind
soort verbonden
was, te Parijs
tengevolge
gevolgevan
vaneene
eene gegeeene
bloedige rol
rol gespeeld
gespeeld had,
had,dat
dathijhijten
eene bloedige
heimzinnige
eensklaps verdwenen
verdwenen was,
was, zonder
zonder dat
dat
heimzinnige gebeurtenis
gebeurtenis eensklaps
men
gedurende·verscheidene
verscheidene jaren
jaren van
van hem
hem hoorde
hoorde spreken,
spreken,
men gedurende
en
dat hij
hij zelfs
zelfsvoor
voordood
dooddoorgegaan
doorgegaan was,
was, totdat
totdathij
hijzijn
zijnververen dat
de oevers
oevers van
van den
den Boven-Missouri,
Boven-Missouri, waar hij
hij aan
aan het
het
blijf aan de
hoofd
van eene
eenebende
bendewoeste
woestestruikroovers
struikrooversstond,
stond,eensklaps
eensklaps
hoofd van
door
verschrikkelijke aanslagen
aanslagén en
en rooverijen
rooverijen verraden
verraden had.
had.
door verschrikkelijke
Sommigen
schroomvallig bij,
bij, dat
dat deze
deze man
man veel
veel
Sommigen voegden
voegden er schroomvallig
zijnebandieten,
bandieten, wel
wel
beter
was dan
dan men
menwel
weldacht,
dacht,dat
dathijhijzijne
beter was
verre
van hen
hentottotmoord
moordaan
aantetesporen,
sporen,dikwijls
dikwijls had
hadtegentegenverre van
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gehouden
verhinderd om
Om zich
zioh schuldig
sohuldig te
te maken
maken aan
aan de
de
gehouden en
en verhinderd
zij zonder
zonder eenig
eenig bezwaar
bezwaar ton
ton opzichte
opzichte van
vande
de
wreedheden,
wreedheden, die
die zij
ongelukkigen,
in handen
handenvielen,
vielen, pleegden
pleegden;; dat
dat de
de
ongelukkigen,die
die hun
hun in
vrouwen
en kinderen
kinderen nooit
nooit door
doorhem
hemmishandeld
mishandeldwerden
werden;;
vrouwen en
men
vertelde zelfs
zelfs zekere
zekere weldadige
weldadige handelingen,
handelingen, waarvan
waarvanhij
hij
men vertelde
hetverschrikkelijke
verschrikkelijke
de
held zou
zou geweest
geweest zijn
zijn;; in
in één
één woord,
woord, het
de held
op de
degrenzen
grenzenbijna
bijnaevenveel
evenveel vrienden
vrienden als
als
opperhoofd
opperhoofd telde
telde op
vijanden;
vraag was
was nu
numaar,
maar,welk
welkvan
vanalaldeze
dezetegentegenvijanden ; doch
doch de
de vraag
Hetwas
wasbijna
bijnaonmogelijk,
onmogelijk,
strijdige verhalen
verhalenwaarheid
waarheidbehelsde
behelsde?PHet
dit aan
aan de
de weet
weet tetekomen.
komen.Hieruit
Hieruitvolgde,
volgde,dat
datTom
TomMitchell,
lfitchell,
zooals
hem gewoonlijk
gewoonlijk noemde,
noemde,met
meteen
eensoort
soortvan
van geheimgeheimzooals men hem
deAmeriAmerizinnigen stralenkrans
stralenkrans omgeven
omgevenwas,
was,enendat,
dat,ofschoon
ofschoonde
kaansche
twee jaren
jarengegekaan sche en
en SpaanRche
Spaansche regeeringen
regeeringen reeds
reeds bijna twee
zijnhoofd
hoofdgesteld
gesteldhadden,
hadden,niemand
niemand eene
eene
leden
een prijs
prijsopopzijn
leden een
poging
gedaan had
had om
om de
deaanzienlijke
aanzienlijke som
som van
van tien
tienduizend
duizend
poging gedaan
voorzijne
zijneinhechtenisneming
inheohtenisnemingaangeboden
aangeboden was,
was,
dollars,
die erervoor
dollars, die
te verdienen,
verdienen, hetzij
hetzijuit
uithoofde
hoofdevan
van
vrees,die
diehij
hijinboezemde,
inboezemde,
dedevrees,
of om
om eenige
eenige andere
anderereden.
reden.Zoo
Zooging
ginghij,
hij,zonder
zonderooit
ooitvoor
voor
zijne
misdaden gestraft
gestraft te
te worden,
worden, voort
voort met
metde
dekaravanen
karavanen
zijne misdaden
uitteteplunderen,
plunderen,de
dehaciendas
haciendas te
te
aan
te vallen,
vallen,de
dereizigers
reizigers uit
aan te
berooven
plantages te
te verbranden.
verbranden.
berooven en
en de plantages
Na de
de beraadslagingen,
beraadslagingen, die
die Numank-Charaké
Numank-Charaké en
en·zijne
zijnebeide
beide
wij vroeger
vroegerverhaald
verhaaldhebben,
hebben,gehouden
gehouden
blanke vrienden,
vrienden, zooals
zooals wij
zij bij
bij het
het opgaan
opgaan der
der zon
zon naar
naar het
het dorp
dorp der
der
hadden,
waren zij
hadden, waren
Bison-Ruronen
duurde lang
lang en
en de
deweg
weg
Bison-Huronen vertokken.
vertokken. Deze
Deze tooht
tocht duurde
liep
langs sporen
sporen van
van wilde
wilde dieren,
dieren, die
die elkaar
elkaar ininallerlei
allerlei richriohliep langs
tingen
kruisten;; maar
maar de
dereizigers
reizigersbereden
beredengoede
goedepaarden,
paarden,
tingen kruisten
twee
hunner kenden
kenden de
de woestijn
woestijn door
door en
en door,
door, en
en dus
dus was
was
twee hunner
verdwalen
zevenden dag na
na hun
verdwalen onmogelijk.
onmogelijk. Eindelijk,
Eindelijk, op
op den zevenden
vertrek,
een uur
uur vóór
vóór den
denondergang
ondergang der
der zon,
zon, kregen
kregen zij
zij het
het
vertrek, een
dorp
in het
hetoog.
oog.Dit
Ditdorp
dorpwas
wasgebouwd
gebouwdterterplaatse,
plaatse,waar
waartwee
twee
dorp in
vrij
breede rivieren
rivieren ininelkaar
elkaarvloeiden,
vloeiden, en
enaan
aanalle
allekanten
kanten
vrij breede
omgeven
door hooge
hooge palissaden,
palissaden, die
die door
door middel
middel van
van stevige
stevige
omgeven door
ijzeren
krammen aan elkaar
elkaar bevestigd
bevestigd waren,
waren, en
enaan
aanden
denvoet
voet
ijzeren krammen
waarvan
zioh Bene
eene breede
breede en
endiepe
diepe gracht
grachtbevond,
bevond, die
die haar
haar
waarvan zich
uit dedebeide
beiderivieren
rivierenontving.
ontving.Drie
Drieopeningen,
openingen,welke
welke
water
water uit
aan drie
drie kanten
kanten der
derpalissaden
palissa.denaangebracht
aangebrachtwaren,
waren,verleenden
verleenden
den
toegang tot
tot het
hetdorp
dorpdoor
doormiddel
middel van
vaneen
eengierbrug,
gierbrug, die
die
den toegang
over
gracht gelegd
gelegd werd
werd en
en die
diemen
men's 'savonds
avondsinhaalde.
inhaalde.
over de gracht
De
reizigers, wier
wier paarden
paarden van
van den
denlangen
la.ngentocht
tochtvermoeid
vermoeid
De reizigers,
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waren,
de gracht
gracht eerst
eerst op
ophet
hetoogenblik,
oogonblik,waarop
waaropde
do
waren, bereikten
bereikten de
zon
en de
debruggen
bruggenzouden
zoudenweggenomen.
weggenomenworden.
worden.
zon onderging en
Het
gerucht van
vanhunne
hunneaankomst
aankomst verspreidde
verspreidde zich
zich met
met de
de
Het gerucht
zij omringd
omringd door
door eene
eene
meeste
snelheid, en al
al spoedig
spoedig werden
werden zij
meeste snelheid,
menigte,
hen met
meteen
eenoorverdoovend
oorverdoovendgeschreeuw
geschreeuwen
engelach
gelach
menigte, die hen
verwelkomde.
Het was
was de
de eerste
eerste maal
maal sedert
sedertzijne
zijnekomst
komstininAmerika,
Amerika, dat
dat
Olivier
een dorp
dorp der
der Roodhuiden
Roodhuiden kwam.
kwam. Hij
Hij kon
kon zich
zich dan
dan
Olivier in
in een
ook,
ondanks de
de volslagene
volslageneonverschilligheid,
onverschilligheid,welke
welkedo
de IndiaanIndiaanook, ondanks
sche
etiquette voorschrijft,
voorschrijft, niet
nietweerhouden,
weerhouden, nieuwsgierige
nieuwsgierige
sche etiquette
blikken
in de rondte
slaan.
blikken
in te
de
rondte te slaan. _
Dit dorp
dorp bood
bood werkelijk
werkelijk een
eenzonderling
zonderlingschouwspel
schouwspelaan,
aan, dat
dat
wel
geschikt was
was om
om de
deaandacht
aandachttetetrekken
trekkenen
enteteboeien.
boeien.
wel geschikt
In plaats
plaats van
vancone
eeneopeenhooping
opeenhooping van
van wanstaltige
wanstaltige hutten,
hutten, van
van
bisonhuiden
of aan
aan elkaar
elkaarverbondene
verbondeneboomtakken
boomtakkenvervaardigd,
vervaardigd,
bisonhuiden of
waren de
hutten geschikte
geschikte woningen,
woningen, die,
die,
waren
de meeste
meeste kalli's of hutten
zooals
inCanada
Canadagebruikelijk
gebruikelijk is,
is, gebouwd
gebouwd waren
waren en
en die
die
zooals dit
dit in
veel
weg hadden
hadden van
vande
dewoningen
woningen der
derlandlieden
landlieden in
in NederN ederveel weg
Normandië.
opeene
eenerechte
rechtelijn
lijnstonden,
stonden,
Bij
elk dezer
dezer hutten,
hutten, die
diealle
alleop
Bij elk
behoorde
die door
door eene
eene heg
hegafgesloten
afgesloten en
en goed
goed
behoorde een
een tuin,
tuin, die
onderhouden
endaar
daarvertoonde
vertoonde zich
zich een
eenIndiaanIndiaanonderhouden was;
was ; hier en
sche
kalli, maar
maar deze
dezebelemmerde
belemmerde de
destraat,
straat,die
diebreed
breed was
was
sche kalli,
en
regelrecht liep,
liep, iningeenen
geenendeele.
deele. AlAldedestraten
stratenkwamen
kwamen
en regelrecht
uit
op een
een plein,
plein,dat
datzich
zichininhet
hetmidden
middenvan
van het
hetdorp
dorp bebeuit op
vond
en waar
waardede
algemeene
volksvergaderingengehouden
gehouden
vond en
algemeene
volksvergaderingen
werden.
De
Canadeezen, die
die zich
zich sedert
sedert den
den afstand
afstand van
van hun
hunland
land
De Canadeezen,
aan
Engeland met
methunne
hunne familiën
familiën naar
naar den
den stam
stam der
derBisonBisonaan Engeland
Huronen begeven
begeven en zich
zich eindelijk
eindelijk geheel
geheel met
methen
henvereenzelvereenzelHuronen
vigd hadden,
hadden, hadden
hadden hunne
hunneEuropeesche
Europeesche industrie
industrie onder
onder de
de
vigd
Indianen overgebracht
overgebracht en waren
waren de
de gebruiken
gebruiken hunner
hunnervaderen
vaderen
Indianen
hetzonderlinge
zonderlingeen
entweeslachtige
tweeslachtige aanaanblijven volgen.
volgen. Van
Van daar
daarhet
blijven
zien
van het
hetdorp,
dorp,waar
waardedebeschaving
beschavingen
endedebarbaarschheid
barbaarschheid
zien van
bij iederen
iederenstap
stapontmoetten,
ontmoetten,zonder
zondernogtans
nogtansmet
metelkaar
elkaar
elkander bij
zij
botsing te
te geraken,
geraken, want
want de
deRoodhuiden
Roodhuiden waren,
waren, terwijl
terwijlzij
in botsing
de zeden
zeden en
engewoonten
gewoontenhunner
hunnergasten
gasteneerbiedigden,
eerbiedigden, hardnekkig
hardnekkig
aan
de hunne
hunne getrouw
getrouwgebleven.
gebleven.
aan de
plein van
van het
hetdorp
dorpgekomen
gekomen
Toen
N umank-Charaké op
Toen Numank-Charaké
op het
het plein
was, nam
nam hij
hij afscheid
afscheid van
vanzijne
zijnevrienden
vrienden:: vrijkogel
Vrij kogel legde
legde
was,
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daarop
op den
den schouder
schouder van
van Olivier,
Olivier, wees
wees hem
hemeene
eene
daarop den
den arm op
er niet
nietonaardig
onaardiguitzag
uitzagen
enaan
aanden
denanderen
anderenkant
kantvan
van
hut,
die er
hut, die
het
plein stond,
stond, en
en zeide
zeide tot
tot hem
hem::
het plein
- Daar
is mijne
mijne woning.
woning.
Daar is
Olivier
naar.
Olivier keek
keek er naar.
Twee
mannen stonden
stonden onbeweeglijk
onbeweeglijk voor
der hut
hut
Twee mannen
voor de
de deur
deur der
en
lieten hunne
hunnebeide
beidehanden
handen op
opden
denloop
loop van
van hunne
hunne buks,
buks,
en lieten
waarvan
den grond
grond stond,
stond, rusten.
rusten.
waarvan de
de kolf op den
De
eerste, een
een bijna
bijna honderdjarig
honderdjarig grijsaard,
grijsaard, maar
maar nog
nog jeugjeugDe eerste,
op
dig en
enkrachtig,
krachtig,droeg
droegeen
eenlangen
langenwitten
wittenbaard,
baard, die
die tot
tot op
zijne
borst neerhing.
neerhing. Zijn
Zijnlevendige
levendige blik
blikscheen
scheen vlammen
vlammen tete
zijne borst
schieten,
gelaatskleur had
had bijna
bijnadedekleur
kleurvan
vanrooden
roodensteen,
steen,
schieten, zijn gelaatskleur
zijne
spieren staken
staken boven
boven zijne
zijne ruwe huid uit
uit en
en tuigden
tuigden van
van
zijne spieren
bij een
een
eene
kracht, die
die bijna
bijnategennatuurlijk
tegennatuurlijkmocht
mocht heeten
heeten bij
eene kracht,
had;; zijn
grijsaard,
reeds zulk
zulk een
een hoogen
hoogen leeftijd
leeftijd bereikt
bereikt had
grijsaard, die
die reeds
gelaat ademde goedhartigheid, schranderheid en bovenal moed. gelatdmohrie,scand bovelm.
Hij droeg
kleeding van een
een jager.
jager.
droeg de
de kleeding
Deze
was do
degrootvader
grootvadervan
vanVrij
Vrijkogel,
kogel, de
deonverschrokken
onverschrokken
Deze was
soldaat
de laatste
laatsteoorlogen
oorlogentusschen
tusschenFrankrijk
Frankrijken
enEngeland,
Engeland,
soldaat uit de
de
veteraan van
van Montcalm.
Montcalm.
de veteraan
De
was zijn
zijn zoon,
zoon, de
de vader
vader van
van den
denjager.
jager.Deze
Dezewas
was
De ander was
een
weinig kleiner
kleiner van
vanpersoon
persoondan
dandedekrachtige
krachtigegrijsaard,
grijsaard,
een weinig
wiens
bijna reusachtig
reusachtig mocht
mocht heeten.
heeten. Evenals
Evenalshij,
hij,was
was
wiens gestalte
gestalte bijna
hij
slank, maar
maarwelgevormd
welgevormd en
enforsch
forschgespierd.
gespierd.Ofschoon
Ofschoon hij
hij
hij slank,
zijnlangen
langen
de
zestig reeds
reeds achter
achter den
den rug
rughad,
had,was
wasererininzijn
de zestig
blonden
baard nog
nog geen
geen enkel
enkel wit
withaartje
haartjetete
zien;
zijnekrachkrachblonden baard
zien
; zijne
tige
gelaatstrekken, zijne
zijne blauwe,
blauwe, heldere
heldereoogen
oogen gaven
gaven hem
hem
tige gelaatstrekken,
eene
uitdrukking van
van lichaamslichaams- en
en geestkracht,
geestkracht, die
die op
op dit
dit
eene uitdrukking
oogenblik
een glimlach,
glimlach, waarin
waarin de
deuiterste
uiterstezachtheid
zachtheid
oogenblik door
door een
opgesloten
getemperd werd.
werd.
opgesloten lag,
lag, getemperd
~ Waadijk,
beste vriend
vriend!
konOlivier
Olivierzich
zichniet
nietweerhouden
weerhouden
Waarlijk, beste
! kon
wenschjejegeluk,
geluk, dat
datjeje in
in het
hetbezit
bezit bent
bent
uit
tc roepen,
roepen, ikikwensch
uit te
Wat zijn
zijn dat
datkrachtige
krachtigegestalten
gestalten!
van
zulke bloedverwanten.
bloedverwanten. Wat
van zulke
!
Die
mannen schijnen
schijnen uit graniet
graniet gehouwen
gehouwen te
te zijn.
zijn.
Die mannen
gaf de
de jager
jagerhem
hemop
opeen
eenfluisterenden
fluisterenden toon
toon ten
ten antant- Ja, gaf
woord,
zijnforsche
forschemannen
mannen;
maarhun
hunhart
hartisisnog
nogschooner
schooner
woord, het zijn
; maar
dan
lichaam.
dan hun lichaam.
Ik verlang
verlang er
er alalnaar,
naar, kennis
kennis
- Daar
twijfel ik
ik niet
nietaan..
aan .. Ik
Daar twijfel
met
te maken.
maken.
met hen te
-— Kom
dan maar
maar mee,
mee, zeide
zeide hij
hij vrij
vrij lakoniek.
lakoniek.
Kom dan
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Zij
het plein
pleinover.
over.Toen
Toenzijzijopopeen
eenafstand
afstandvan
vaneenige
eenige
Zij liepen het
schrcden
de hut
hutgekomen
gekomenwaren,
waren,bleven
blevenVrijkogel
Vrij kogelen
enzijn
zijn
schreden van de
metgezel
stapten van
van hunne
hunne paarden
paarden af.
af.
metgezel staan
staan en
en stapten
Daarop
wierp Vrij
Vrij kogel
kogel den
den teugel
teugel aan
aan Olivier
Olivier toe,
toe, begaf
begaf
Daarop wierp
zich
langzame schreden
schreden naar
de beide
beide grijsaards,
grijsaards, die
die nog
nog
zich met langzame
naar de
altijd
onbeweeglijk voor
de deur
deur der
derhut
hutstonden,
stonden, nam
nam zijn
altijd onbeweeglijk
voor de
bonte muts af, legde zijne eene knie op den grond en zeide, bontemusaf,lgdzijnekopgrdzie,
terwijl hij
hij het
hethoofd
hoofd ter
teraarde
aardeboog
boog::
ben ik
ik terug.
terug.Gedurende
Gedurendemijne
mijneafwezigheid
afwezigheid heb
heb ik
ik
- Hier ben
.altijd
gehandeld overeenkomstig
overeenkomstig de
lessen, die
van uu gegealtijd gehandeld
de lessen,
die ik
ik van
heb:: geef
geef aan
aan uw
uwzoon
zoonuw
uwzegen,
zegen,voordat
voordat hij
hij den
den
kregen
kregen heb
drempel
woning overschrijdt.
overschrijdt.
drempel uwer woning
- Wees gezegend,
gezegend, mijn
mijn zoon
zoon!! ant
antwoordden
beide grijsgrijswoordden de
de beide
aards, terwijl zij
zij hunne
hunne hand
hand te
te gelijker
gelijker tijd
tijd boven
boven het
het hoofd
hoofd
van
den jongeling
jongeling uitstrekten.
uitstrekten.
van den
- Sta
op, Pierre
Pier re!! voegde
voegde zijn
zijn vader
vader er
erbij,
bij, ikikbon
benover
over
Sta op,
je tevreden
tevreden!!
voldeed aan
aan dit
ditbevel,
bevel,enennunuomhelsden
omhelsdenzijn
zijnvader
vader
De
De jager voldeed
en
zijn grootvader
grootvader hem
hem met
met de
demeeste
meesteteederheid.
teederheid.
en zijn
Dit tooneel,
tooneel, dat
datzoo
zooeenvoudig
eenvoudig en
en juist
juistdoor
doorzijne
zijneeenvoueenvouzoo roerend
roerend was,
was, had
had Olivier
Olivier diep
diepgetroffen.
getroffen.
digheid
digheid zoo
- Wie zou
zou zulk
zulk eene
eene familie
familie niet
nietbenijden?
benijden?mompelde
mompelde hij,
hij,
terwijl
hij een
een zucht
zucht slaakte,
slaakte, hij,
hij,die
diedoor
doorzijne
zijneouders
ouders tete
terwijl hij
vondeling
was, die
die door
door allen
allenverloochend
verloochend werd,
werd,en
endie
die
vondeling gelegd
gelegd was,
nauwelijks
naam bezat.
bezat.
nauwelijks een naam
Op
oogenblik kwam
kwam Vrij
Vrij kogel
hem toe.
toe.
Op dit oogenblik
kogel naar
naar hem
- Volg
mij, zeide
zeide hy
tot hem.
hem.
Volg mij,
hij tot
Olivier
volgde hem
bleek en
en somber.
somber.
Olivier volgde
hem bleek
en gij,
gy, vader
vader!! daar
daar hebt
hebt gij
glj
- Grootvader!
jager, en
Grootvader !zei
zei de
de jager,
Olivier,
myn vriend
vriend:: ik
ik heb
heb hem
hem acht
acht dagen
dagen geleden
geleden in
in de
de
Olivier, mijn
prairie ontmoet
ontmoet:: wij
wy hebben
hebbenelkander
elkandersedert
sedertniet
nietmeer
meerverlaten
verlaten;
;
hlj
heeft mij
my lief
en ik heb
heb hem
hem lief;
lief; 't'tisiseen
eenbraaf
braafmensch
mensch
hij heeft
lief en
en
een goed
goedjager,
jager,diedie
dooronze
onzevrienden,
vrienden,dedeRoodhuiden,
Roodhuiden,
en een
door
de
genoemd is.
is.
sde Springende
Springende Panter
Panter genoemd
- Dat
hy welkom
welkomzijzy!
antwoordde de
degrootvader,
grootvader, de.
de.
Dat hij
! antwoordde
Franschen
zijn onze
onze broeders
broeders;; zoolang
zoolang ons
ons een
een dak
dakoverblijft
overblijft
Franschen zijn
om
ons tetebeveiligen,
beveiligen, een
eenstuk
stukwildbraad
wildbraadom
omtetenuttigen,
nuttigen,
om ons
wij dit
dit met
methen
hendeelgin.
deelen.
zullen
zullen wij
- Goed
gesproken, vader
vader!! riep Francois
François Berger
Bergeruit,
uit,terwijl
terwijl
Goed gesproken,
hlj
den jonkman
jonkman een
een krachtigen
krachtigen handdruk
handdruk gaf.
gaf. Zijn
Zijn wij
wil niet
niet
hij den
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insgelijks
voortaan zijt
zijtgij
gij
insgelijks Fl'anschen?
Franschon ? Mijn
Mijn zoon
zoon heeft
heeft u lief: voortaan
zoo
familie van
van ons.
ons.
zoo goed
goed als familie
001'- Mijnheeren!
Olivier,
Mij nheeren antwoordde
! antwoordde
Olivier,terwijl
terwijlhij
hij hen
hen eerbiedig
grootte en
on ererzich
zicheen
eenvriendelijk
vriendelijkglimlachje
glimlachje op
op zijn
zijn
biedig grootte
gelaat
vertoonde; ; men
men kan
kan niet
nietmet
metwoorden
woordenop
opdergelijke
dergelijke
gelaat vertoonde
uitdrukkingen
antwoorden en
en voor
voor zulk
zulk eene
eene hartelijke
hartelijke ontvangst
ontvangst
uitdrukkingen antwoorden
bedanken,
maar alleen
alleendoor
dooreene
eeneonbepaalde
onbepaaldetoegenegenheid
toegenegenheid;
bedanken, maar
;
kunt bij
bij gelegenheid
gelegenheid over
over mij
mij beschikken
beschikken:: ik ben
ben dat
dat wel
wel
gij
gij kunt
aan
verplicht.
aan uu verplicht.
Bravo!
plaats van
van één
één kleinzoon,
kleinzoon, zal
zal ik
ik er
er twee
twee
Bravo ! in
in plaats
jager;
treedbinnen,
binnen,
hobben,
Mijnheer Olivier
Olivier!! hernam
hernamdedeoude
oudejager
hebben, Mijnheer
; treed
vriend!
weinige, dat
dat wij
wij bezitten.
bezitten.
vriend ! en
en beschik
beschik over
over het weinige,
Zij
traden daarop
daarop den
dendrempel
drempel der
der hut,
hut, waarvan
waarvan de
de deur
deur
Zij traden
achter
hen dichtging,
dichtging, over.
over.
achter hen
Op
wenk van
van Vrijkogel
Vrij kogel had
had een
een jonge
jongeIndiaan
Indiaanmet
meteen
een
Op een wenk
schrander -gezicht
de paarden
paarden bij
bij den
den toom
toom genomen
genomen en
en
,gezicht de
weggebracht.
De
hut, die
dievan
vanboomstammen
boomstammenvervaardigd
vervaardigd was,
was, was
was van
van
De hut,
binnen
en van
van buiten
buitenmet
metkalk
kalk
bestreken,enenererbevonden
bevonden
binnen en
bestreken,
zich
vier ramen
ramen van
van voren
voren en
envan
vanachteren
achterenenentwee
tweeaan
aan
zich vier
de
kanten.
de kanten.
Olivier
werd eerst
eerst inineen
eenvrij
vrijgroot
grootvertrek
vertrekgelaten,
gelaten, dat
dat
Olivier werd
zijn
door twee
twee ramen
ramen ontving
ontving en
en waarvan
waarvan de
de grond
grondvan
van
zijn licht door
hout
en de
dezoldering
zoldering van
van dikke
dikke balken
balken was.
was. In
In dit
ditvertrek
vertrek
hout en
bevond
zich een
een grooto
groote schoorsteen
schoorsteen met
met een
een breeden
breeden mantel,
mantel,
bevond zich
die
aan de
de keuken
keuken grensde.
grensde. Eene
Eenetafel,
tafel,eenige
eenigebanken,
banken,eenige
eenige
die aan
bruin
'stoelen,
eikenhouten tafeltjes,
tafeltjes,waarop
waarop allerlei
allerlei bruin
"stoelen,twee
twee kleine eikenhouten
aardewerk
een groote
groote klok
klokmaakten
maaktenhet
hetgeheele
geheele
aardewerk stond,
stond, en
en een
hetgeheele
geheele
ameublement
van dit
dit vertrek,
vertrek,het
hetvoornaamste
voornaamstevan
vanhet
ameublement van
huis,
uit. Aan
Aan iederen
iederen kant
kantvan
vanden
denschoorsteen
schoorsteen bevond
bevond zich
zich
huis, uit.
een
deur, waarvan
waarvan de
de eene
eene inindedekeuken
keukenuitkwam
uitkwam en
ende
de
een deur,
andere
in een
eenslaapkamer,
slaapkamer, die
die aan
aan Olivier
Olivier als
als de
de kamer
kamer der
der
andere in
gasten
bijgevolg als
als de
dezijne
zijnewerd
werdaangewezen.
aangewezen.
gasten en bijgevolg
Rechts
links van
van dit
ditgroote
grootevertrek
vertrekhad
hadmen
mentwee
tweekleine
kleine
Rechts en links
vertrekken:
aan den
denrechterkant
rechterkantwaren
warendedeslaapkamers
.slaapkamers
vertrekken : die
die aan
van
den grootvader
grootvader en den
den vader
vader van
van Vrij
Vrijkogel,
kogel, die aan
aan den
den
van den
linkerkant
waren voor
voor den
den jager
jager en
en diens
diens zuster,
zuster, die
die op
op dit
dit
linkerkant waren
oogenblik
afwezig was,
was, bestemd.
bestemd.
oogenblik afwezig
Al
deze vertrekken
vertrekkenwaren
warenopopdezelfde
dezelfdewijze
wijzegemeubileerd
gemeubileerd:
Al deze
:
een
groot ledikant,
ledikant,omgeven
omgevendoor
dooreen
eengroen
groensaaien
saaiengordijn,
gordijn,
een groot
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dat
door middel
middel van
van een
een ijzeren
ijzeren kram
kram aan
altndedebalken
balken der
oer
dat door
zoldering
vastgemaakt was,
was, een
een wijwatersbakje
wijwatersbakje en
en een
een klein
klein
zoldering vastgemaakt
crucifix
aan het
hethoofdeneinde
hoofdeneinde van
van het
hetledekant,
ledekant, koffers
kofl'oJ's met
met
crucifix aan
om de
de kleeren
kleeren in
in weg
weg tetesluiten,
sluiten, een
een kleine
kleine
koperen
sloten om
koperen sloten
tafel,
een paar
paal' stoelen,
stoelen, een
een spiegel
spiegel en
en eenige
eenige schilderijen,
schilderijen, die
die
tafel, een
aan
den muur
muurhingen,
hingen,alsmede
alsmedepijpen
pijpen van
van allerlei
allerlei vorm
vorm en
en
aan den
van
allerlei lengte,
lengte, een
een Fransch
Fran'sch geweer
geweer met
met een
een langen
langen loop,
loop,
van allerlei
dat
tegenwoordig door
door de
de Amerikaansche
Amerikaansche buks
buks vervangen
vervangen is,
is,
dat tegenwoordig
een
kruithoorn, oen
een kogelzak,
kogelzak, een
een weitasch,
weitaseh, een
eeu bijl,
bijl,een
een
een kruithoorn,
jachtmes
een gordel
gordel van
vanelandsvel.
elandsvel. Wie
Wiehet
hetinwendige
inwendige
jachtmes en
en een
hutinin
Canada
gezienheeft,
heeft,heeft
heeftzezealle
allegezien
gezien:
van
eene hut
van eene
Canada
gezien
:
er bestaat
bestaat niet
niet het
hetminste
minsteverschil
verschiltusschen.
tusschen.
huthad
hadgeene
geenebovenverdieping
bovenverdieping;; boven
boven de
de vertrekken
vertrekken
De
De hut
bevond
alleen een
een ruime
ruime zolder.
zolder. Achter
Achter het
hethuis
huiswas
was
bevond zich
zich alleen
een
stal voor
voor zes
zes paarden,
paarden, eene
eene plaats
plaats met
meteenige
eenige kippen
kippen en
en
een stal
een
vrij groote
groote tuin,
tuin,die
diegeheel
geheelomheind
omheindenengoed
goedonderhouden
onderhouden
een vrij
was
waarin de
de groenten,
groenten, die
diededefamilie
familienoodig
noodighad,
had,geteeld
geteeld
was en waarin
werden.
De grootvader
grootvader droeg,
droeg, ondanks
onoankszijn
zijnhoogen
hoogenleeftijd,
leeftijd,
werden. De
zorg
voor den
den tuin.
tuin. Al
Almocht
mochtdit
ditook
ookeen
eenvermoeiend
vermoeiend werk
werk
zorg voor
zoo deed
deed hij
hij dit
dittoch
tochgaarne,
gaarne,terwijl
terwijlhijhijdaarbij
daarbijzijne
züne
zijn,
zijn, zoo
PÜP rookte.
rookte.
Indiaansche
Indiaansche pijp
Nadat
Olivier zich
zich van
van zijne
zijne bagage
bagage ontdaan
ontdaan en
en zijne
zijne
Nadat Olivier
hijhet
hetgroote
groote
kleederen
weinig in
in orde
orde gebracht
gebrachthad,
had,trad
tradhij
kleederen een
een weinig
de tafel
tafel was
was gedekt
gedekt en
en de
dedrie
drieCanaCanavertrek
weder binnen
binnen;; de
vertrek weder
deezen
wachtten nog
nog slechts
slechts op
ophem
hem om
omzich
zich daaraan
daaraan neer
neer
deezen wachtten
te zetten.
zetten.
nu plaats,
plaats, de
degrootvader
grootvadersprak
sprakeen
eengebed
gebeduit,
uit,
Iedereen
Iedereen nam nu
dat
met aandacht
aandacht gevolgd
gevolgd werd,
werd, en nu
nu begon
begon de
de maaltijd.
maaltijd.
dat met
gij een
een goede
goede jacht
jachtgehad,
gehad, vader
vader?
vroeg vrijkogel
Vrükogel
- Hebt gij
? vroeg
na verloop
verloop van
van een
een oogenblik.
oogenblik.
ik in
in
Niet
al tetebest
best;
hetwild
wildvermindert
vermindert;; toch
toch heb
heb ik
Niet al
; het
veertien
dagen driehonderd
driehonderd zeventig
zeventig dollars
dollars verdiend.
verdiend.
veertien dagen
gÜ dan
dan gejaagd
gejaagd?
u, dat
dat is
is niet
nietonaardig.
onaardig. Waarop
Waarop hebt
hebt gij
- N
Nu,
blauwe vossen
vossen ten
ten oosten
oosten van
van de
deHudsonsbaai.
Hudsonsbaai.
- Op blauwe
gij al
al lang
lang terug
terug?
- Züt
Zijt gij
?
- Sedert
weken. Maar
Maar hoe
dat je
je mij
mij niet
niet
Sedert drie
drie weken.
hoe komt
komt het,
het, dat
zuster isis?
eens
vraagt, waar
waar je zuster
eens vraagt,
?
- Het past
past mij
mij niet,
niet, uuteteondervragen,
ondervragen,vader
vader!
!
- De
jongen heeft gelijk,
gelijk, zei
zei de
de grootvader,
grootvader, het
hetstaat
staataan
aan
De jongen
dochter te
te spreken.
spreken.
om hem
hem over
over jeje dochter
jou om
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- Nu,
dat zal
zal gauw
gauw genoeg
genoeg af
af tetedoen
doen zijn,
zijn, zei
zei de
de jager
jager
Nu, dat
lachende.
Angèle is,
is, denk
denk ik,
ik,ininhet
hetdorp
dorpbijbijeerre
eene vriendin.
vriendin.
lachende. Angèle
- Dat
Dat heb
heb je
je mis
mis!! Zij
Zij is weg.
weg.
- Weg!
Weg ! zeide
zeide hij
hij met
met voorgewende
voorgewende verwondering.
verwondering.
-— Ja,
hernam de
de grootvader
grootvader op
op een
eengoedhartigen
goedhartigen toon,
toon,
Ja, hernam
en
wat mij
mij betreft,
betreft, spijt
spijt dit
ditmij,
mij,want
wanthet
hetmeisje
meisje was
was de
de
en wat
vreugde van
van ons
vreugde
ons leven.
leven.
-— Waar
zij dan,
dan, vader
vader?
Waar is zij
?
-— Niet
ver hier
hiervandaan,
vandaan, op
opzijn
zijnhoogst
hoogstvijf
vijfdagreizen,
dagreizen,
Niet ver
bij
onzen neef
neef Lagrenay.
Lagrenay.
bij onzen
— Bij
den squatter,
squatter, die
die aan
aan de
de Windrivier
Windrivier woont?
woont?
Bij den
- Juist
zoo; ; zijn
zijn vrouw
vrouw is
is ziek,
ziek, hij
hij isisalleen.
alleen. Daar
Daar hij
hij
Juist zoo
haar
geene goede
goede oppassing
oppassing kon
geven, is
is hij
hijmij
mijkomen
komen
haar geene
kon geven,
of ik
ikAngèle
Angèlovoor
vooreenige
eenigedagen
dagenaan
aanhem
hemwilde
wildeafstaan.
afstaan.
vragen,
vragen, of
Ik heb
heb hem
hem dezen
dezen dienst
dienst'' niet
durven weigeren.
weigeren. Heb
Heb ik
ikdaar
daar
niet durven
verkeerd
aan gedaan?
gedaan?
verkeerd aan
- Het
staat niet
nietaan
aanmij,
mij,vader
vader!! gaf
gafde
dejonkman
jonkman op
op een
een
Het staat
eerbiedigen toon
toon ten
tenantwoord,
antwoord,daarop
daaropaanmerkingen
aanmerkingentetemaken.
maken.
vergun het
het je.
je.
- Spreek
Spreek op!
op ! Ik
Ik vergun
- Welnu,
misschien was
was het beter
beter geweest,
geweest, als
als gij
gij er
eruwe
uwe
Welnu, misschien
toestemming
toe gegeven
gegeven hadt.
hadt. Dè
De woning
woning van
vanonzen
onzen
toestemming niet
niet toe
neef Lagrenay
Lagrenay staat
staat geheel
geheelafgezonderd
afgezonderd op
opIndiaansch
Indiaansch grondgrondgebied,
gebied, en
en....
... .
- Ja,
Ja, ja,
ja, viel
vielFrancois
FrançoisBerger
Berger hem
hem eensklaps
eensklaps in
in de
derede,
rede,
—
je hebt
hebt gelijk,
gelijk, ik
ik bon
ben in
indeze
deze zaak
zaak misschien
misschicn wel
'Nel met
met wat
wat te
te
overhaasting
te werk
werk gegaan.
gegaan. Ik
Ikweet
weetniet
niet
waarom,maar
maar
veel overh
aa sting te
waarom,
mij ongerust
ongerust over
over haar.
haar. Mijn
Mijn plan
plan is
is dan
dan ook,
ook,
toch maak
maak ik
ik mij
toch
mij morgen
morgen op
opweg
wegtetebegeven
begevenenennaar
naarde
dekolonie
kolonietetevertrekken.
vertrekken.
mij
Dan 'zal
ik met
metuumeegaan,
meegaan,vader
vader!!
- Dan
zal ik
Op
- Neen,
Neen, dat
—
dat hoeft
hoeft niet,
niet, ik
ik kan
kan dat
dat wel
wel alleen
alleenaf....
af .... Op
uwe gezondheid,
gezondheid, waarde
lang geleden,
geleden, dat
dat gij
gij
uwe
waarde gast!
gast !Is
Is het
het al lang
Frankrijk verlaten
verlaten hebt
hebt?
Frankrijk
?
- Op
Op de
de uwe,
uwe,Mijnheer
Mijnheer!
antwoordde Olivier,
Olivier, terwijl
terwijl hij
hij
—
! antwoordde
zijn glas
glas tegen
tegen dat
dat van
vanden
denjager
jageraanstiet,
aanstiet,ikikben
beneerst
eerstsedert
sedert
zijn
maanden in
in Amerika.
Amerika.
twee maanden
Kijk eens
eens!! dat
dat is
is nog
nog kersversch.
kersversch. Vertel
Vertel ons
ons eens
eenswat
wat
- Kijk
nieuws omtrent
omtrent ons
ons vaderland.
vaderland.
Met het
het meeste
meeste genoegen.
genoegen.
- Met
datwij,
wij,ofschoon
ofschoon de
de
moet weten,
weten, zei
zeidedegrootvader,
grootvader, dat
- Gij moet
regeering van
van den
den koning
koningons
onsaan
aandede
Engelschenverkocht
verkocht
regeering
Engelschen
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heeft, altijd
altijd Franschen
Franschengebleven
gebleven zijn.
zijn. Spreek
Spreekop,
op,spreek
spreekop
op!
heeft,
!
'Vij
luisteren naar
naar u.u.Hoe
Hoe
gaat
tegenwoordigmet
metden
den
Wij luisteren
gaat
hethet
tegenwoordig
koning?
is in
inFrankrijk
Frankrijkgeen
geenkoning
koning meer.
meer.
- Er is
Is 't'tmogelijk
mogelijk?? riepen
riepen de
de drie
drieCanaCana- Geen
Geen koning meer
meer?? Is
deezen
een verwonderden
verwonderden toon
toon uit.
uit.
deezen op
op een
regeert er
ei'dan
dan?
- Wie regeert
?
- De republiek.
republiek.
zij met
met het
het
- De
De republiek
republiek!! mompelden
mompelden de
de jagers,
jagers, terwijl
terwijl zij
hoofd schudden.
schudden.
hoofd
was een
een oogenblik
oogenblik van
vanstilzwijgen.
stilzwijgen.
Er was
opdededeur
deurgeklopt.
geklopt. Vrijkogel
Vrij kogel
Op
dit oogenblik
oogenblik werd
werd ererop
Op dit
stond
op en ging
ging haar
haaropendoen.
opendoen.
stond op
N
umank-Charaké trad binnen.
binnen.
Numank-Charaké
- Neem
plaats, eet
eet en
en drink
drinkmet
metons,
ons,opperhoofd
opperhoofd!! zei
zei de
de
Neem plaats,
grootvader
hem.
grootvader tot hem.
gafop
opeen
een
De
jonge Indiaan
Indiaan schudde
schudde met
met het
hethoofd
hoofd en
engaf
De jonge
treurigen
toon ten
ten antwoord:
antwoord:
treurigen toon
kom hier
hier niet
niet om
om te
te eten
etenen
entete.drinken.
drinken.
- Ik kom
- Waarom komt
komt gij
gij dan
dan?
hernam de
de grijsaard,
grijsaard, terwijl
terwijl hij
hij
? hernam
de
wenkbrauwen fronste.
fronste.
de wenkbrauwen
kom uuzeggen,
zeggen,dat
datuwe
uwe
dochter
Avonddauwdoor
door
dochter
Avonddauw
- Ik kom
gij haar
haar
Tom
Mitchell den
den struikroover
struikroover geschaakt
geschaakt is.
en dat
dat gij
Tom Mitchell
is, en
moet
redden, als
als zij
zij nog
nogleeft,
leeft,ofofhaar
haarwreken,
wreken, als
als zij
zij ververmoet redden,
moord
moord is.

HOOFDSTUK XIII.

Waarin
in de woning
drie jagers in
Waarin de aanwezigheid der drie
van
Georges
Clinton
verklaard
verklaard
wordt.
van Georges Clinton
Deze
verschrikkelijke mededeeling
viertal als
als
Deze verschrikkelijke
mededeeling klonk
klonk aan
aan het viertal
een
donderslag in
de ooren.
ooren.
een donderslag
in de
Er heerschte
heerschte een
eenstilzwijgen,
stilzwijgen, dat
dateen
eenpaar
paarminuten
minutenaanhield.
aanhield.
De
groo.tvader was
was de eerste,
eerste, die
die dit
ditstilzwijgen
stilzwijgen verbrak.
verbrak.
De grootvader
zijt een
eenboodschapper
boodschappervan
vankwade
kwadetijtijding,
opperhoofd!
- Gij
Gij zijt
ding, opperhoofd
!
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zeide
hÜ met
met bitterheid
bitterheid;; wie
wieheeft
heeftu deze
u dezeverschrikkelijke
verschrikkelüke
zeide hij
tij ding meegedeeld
tijding
meegedeeld??
- Misschien
men uu bedrogen,
bedrogen, voegde
voegde de
de vader
vader er
er bij.
bij.
Misschien heeft
heeft men
geve, dat
dat het
hetzoo
zoowezen
wezenmoge
moge!
mompelde Olivier.
Olivier.
- God
God geve,
! mompelde
Het
opperhoofd schudde
schudde met het
het hoofd.
hoofd.
Iiet opperhoofd
gebeurd is,
is, zeide
zeide hij.
hij.
- Ziehier,
Ziehier, wat
wat er gebeurd
De
grootvader viel
de rede.
rede.
De grootvader
viel hem
hem in de
wil niets
nietshooren,
hooren,hernam
hernamhij,
hij,voordat
voordat gij
gij aan
aan onze
onze
- Ik wil
tafel
plaats genomen
genomen en
enbrood
broodmet
metons
onsgebroken
gebrokenhebt
hebt;
wij
tafel plaats
; wij
zijn
bloedverwanten en
en vrienden,
vrienden,opperhoofd
opperhoofd!! Deze
Deze verschrikverschrikzijn bloedverwanten
kelilke
gebeurtenis gaat
zoowel als
als ons
ons aan.
aan.
kelijke gebeurtenis
gaat uu zoowel
- Dat
is waar,
waar, mompelde
mompelde hij.
Dat is
Hij
boog eerbiedig
eerbiedig en
en zette
zette zich
zichtusschen
tussehen Vrijkogel
Vrij kogel en
en
Hij boog
Olivier
neer.
Olivier neer.
en·• drink,
hernam de
de grootvader.
grootvader. Na
Na den
den maaltijd
maaltijd
- Eet en
drink, hernam
zullen wij met elkander beraadslagen.
zulenwijmtkadrbslgen.
demaaltijd
maaltijdwerd
werdzesij
zwijNiemand
hier iets
iets tegen
tegeninin;
Niemand bracht hier
; de
gend voortgezet.
voortgezet.
Olivier merkte
merkte deze
dezezonderlinge
zonderlingegebruiken
gebruikenmet
metnieuwsgierignieuwsgierigheid op
op:: hij
hij begreep
begreepniets
nietsvan
vandedekalmte
kalmteenendedekoelbloedigheid
koelbloedigheid
bij het
hetaanhooren
aanhooren van
van zulk
zulk eene
eene ververvan
deze drie
drie mannen
mannen bij
van deze
schrikkelijke
om hen
hen bij
bij zich
zichzelven
zelven
schrikkelij ketijding
tij dingenen was
was gereed
gereed om
reeds
van hardvochtigheid
hardvochtigheid te
te beschuldigen.
beschuldigen.
reeds van
Hij
wist nog
nogniet,
niet,dat
datdede
Indiaanscheetiquette,
etiquette, die
die veel
veel
Hij wist
Indiaansche
strenger
dan do
de onze
onze ooit
ooit geweest
geweest is,
is,deze
dezeschijnbare
schijnbare koelkoelstrenger is dan
vervolgensplaats
plaatshad,
had,bewees
bewees
heid gebiedend
gebiedend vorderde;
vorderde; wat
waterervervolgens
hem
ten duidelijkste,
duidelijkste, dat
dat hij
hij zich
zichbedrogen
bedrogen had
had en
en dat
dat de
de
hem ten
harten dezer
dezer brave
brave menschen
menschen diep
diep gewond
gewond waren.
waren.
De maaltijd
maaltijd was
wastreurig
treurigenen
somber:
aanwezigenwisselden
wisselden
somber
: dedeaanwezigen
zijaten,
aten,alsof
alsofzij
zij een
een plicht
plicht ververmet elkander
elkandergeen
geenenkel
enkelwoord
woord;
; zij
vulden, waaraan
waaraan zij
zij zich
zichniet
nietwilden
wildenofofniet
nietkonden
kondenonttrekken.
onttrekken.
vulden,
Het maal
maal duurde
duurdekort,
kort,slechts
slechtsweinige
weinige minuten.
minuten. Toen
Toen het
het
op het
hetoogenblik,
oogenblik, waarop
waarop men
men van
van tafel
tafel zou
zou
geëindigd
was, op
geëindigd was,
opstaan,
boog de
de grootvader
grootvader zich
zich naar
naarOlivier
Oliviervoorover
voorover en
en
opstaan, boog
zeide tot
tot hem,
hem, terwijl
terwijl hij
hij hem
hemmet
meteen
eenzwaarmoedigen
zwaarmoedigen glimglimzeide
aankeek::
lach aankeek
- Gij
hebt den
den drempel
drempel onzer
onzer woning
woning ter
ter kwader
kw.ader ure
ure
Gij hebt
overschreden, Mijnheer
Mijnheer I ! Vergeef
het ons,
ons, dat
datonze
onzegastvrijgastvrijoverschreden,
Vergeef het
heid uu eenigszins
eenigszins onhartelijk
onhartelijk moet
moet voorkomen,
voorkomen, maar
maar het
het on
on--.
heid
geluk is ons huis binnengetreden.
gelukisonhb tred.
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- Gij
hebt mij
mil gezegd,
gezegd, Mijnheer
~iilnheer!! gaf
gafde
dejonkman
jonkmanterstond
terstond
Gij hebt
ten
antwoord, dat
dat gij
gij mij
mijvoortaan
voortaan als
als een
eenlid
liduwer
uwerfamilie
familie
ten antwoord,
zoudt beschouwen
beschouwen:: laat
laat mij
mij dus
dus in uwe
uwe smart, die mij
mij meer
meer treft,
gÜ wel
wel kunt
kunt denken,
denken, deden
deelen en
en wil
wil mij
mij als
alsden
denbroeder
broeder
dan
dan gij
van
Vrij kogel, mijn
mün vriend,
vriend, beschouwen.
beschouwen.
van Vrijkogel,
gafdedegrijsaard
grijsaard op
op een
een
-— Ik
dank uuvoor
voordiedie
woorden,gaf
ik dank
woorden,
vriendelijken
antwoord. Ik heb
heb er
el' verkeerd
verkeerd aan
aan gegevriendelijken toon
toon ten
ten antwoord.
tegenu gesproken
u gesprokenheb
hebals
alstegen
tegeneen
eengast
gast:
gij
daan,
dat ikiktegen
daan, dat
: gij
zijt
werkelük een lid
lid onzer
onzer familie.
familie.
zijt werkelijk
zijt mijn
mUn tweede
tweede zoon,
zoon, liet de
de vader
vader van
van den
den jager
jager
- Gij
Gij zijt
er terstond
terstond op
opvolgen,
volgen,niets
nietsvan
vanhetgeen
hetgeenons
ons treft
treftzal
zalvoorvoortaan
voor uu verborgen
verborgen zijn.
zijn.
taan voor
is aan
aan mij
mij dedebeurt
beurtomomu te
u bedanken,
te bedanken,hernam
hernam
-— Nu
Nu is
ik de
de
Olivier
met ontroering,
ontroering, ik zal
zal u,
u, hoop
hoop ik,
ik,bewijzen,
bewijzen, dat
dat ik
Olivier met
eer,
die gij
gij mij
mij aandoet,
aandoet, waardig
waardig ben.
ben.
eer, die
}-[en
stond daarop
daarop van
van tafel
tafel op.
op. Er
Erheerschte
heerschte nu
nu een
een stilstilMen stond
zwijgen
van eenige
eenige oogenblikken,
oogenblikken, gedurende
gedurende hetwelk
hetwelk ieder
ieder
zwijgen van
zijn pijp
pijp stopte
stopteen
enopstak
opstak;
daaropging
gingieder,
ieder,nadat
nadatdodeschotels
schotels
; daarop
opeen
eenwenk
wenkvan
vanden
dengrootgrooten de
de borden
borden weggenomen
weggenomen waren,
waren, op
bU
vader
weder zitten,
zitten, maar
maar nu
nu niet
nietrondom
rondom de
de tafel,
tafel, maar
maar bij
vader weder
den
haard, waarop
waarop een
een helder
helder vuurtje
vuurtje brandde.
brandde.
den haard,
- Opperhoofd!
grootvader daarop,
daarop, hot
hetoogenblik
oogenblik
Opperhoofd !zei
zei de
de grootvader
om
naderteteverklaren
verklarenis isthans
thans
gekomen:
onzeooren
oorenzijn
zUn
om uu nader
gekomen
: onze
geopend;
met de
de meeste
meeste aandacht
aandacht naar
naar u.
u. Wil
Wil
geopend • wU
wij luisteren
luisteren met
dan spreken, zonder langer te wachten.
dansprek,zolgtwachen.
Het
opperhoofdstond
stondop,
op,nanaeene
eeneeerbiedige
eerbiedigebuiging
buiginggemaakt
gemaakt
Iet opperhoofd
te hebben
hebben;; hij
hij sloeg
sloeg een
een treurigen
treurigen blik
blik op
op de
deaanwezigen
aanwezigen en
en
zUnepoginpoginvatte toen
toen het
hetwoord
woordop
op;
zijnestem
stemwas,
was,ondanks
ondankszijne
; zijne
gen
om zich
zich goed
goed te
te houden,
houden, dof
dof en
en bevende.
bevende. Men
Men kon
kon wel
wel
gen om
merken,
de jonge
jonge Indiaan
Indiaanbeheerscht
beheerschtwerd
werddoor
dooreene
eeneontontmerken, dat de
roering,
hU slechts
slechts met
met moeite
moeite kon
konbedwingen.
bedwingen.
roering, die hij
- Uwe
nicht Lagrenay
Lagrenay isisvolstrekt
volstrekt niet
niet ernstig
ernstig ziek
ziek gegeUwe nicht
weest,
zeide hij.
hij. Uwe
Uwe dochter,
dochter, Avonddauw,
Avonddauw, is
is door
door Tom
'rom MitMitweest, zeide
opde
dehoeve
hoeve zelve
zelve van
van den
den squatsquatchell den
den struikroover
struikroovergeschaakt
geschaaktop
ter,
waarvan
hij zich
zich door
door overrompeling
overrompeling heeft
heeft meester
meester gemaakt.
gemaakt.
ter, w
aarvan hij
deze berichten
berichten wel zeker
zeker?? vroeg
vroeg de
de grootvader
grootvader op
op
- ZUn
Zijn deze
een
gejaagden toon.
toon.
een gejaagden
zUnmij
mijgegeven
gegeven
- TwUfel
nietmogelijk
mogelijk:: deze
deze berichten
berichtenzijn
Twijfel is niet
door
een woudlooper,
woudlooper, dien
dien ik ten
ten volle
volle vertrouw
vertrouwen
die nog
nog
door een
en die
geleden in
in het
hetdorp
dorp·aangekomen
aangekomen is.
is.
geen
geen uur geleden
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die man
man gezien,
gezien, wat
wat er
ergebeurd
gebeurd isis?
-— lIeeft
heeft die
?
Ja, zonder
zonder zelf
zelf gezien
gezien te
te worden.
worden.
- Ja,
Er heerschte
heerschtc een
een somber
somber stilzwijgen.
stilzwijgen.
Geen
der aanwezigen
aanwezigen durfde
durfde zich,
zich, uit
uiteerbied
eerbied voor
voor den
den
Geen der
grijsaard, in
in dit
grijsaard,
dit treurig
treurig gesprek
gesprek mengen.
mengen.
De
grootvader hernam
hernam na
naverloop
verloopvan
vaneen
eenoogenblik,
oogenblik, terwijl
terwijl
De grootvader
hethoofd
hoofdschudde
schudde::
hij herhaalde
herhaalde malen
malen met
met het
- Vergeef het mij,
mij, opperhoofd
opperhoofd!! zeide
zeide hij,
hij, dat
datikikzoo
zooopenopenhartig
tegen uuspreek.
spreek. Gij
Gij zijt
zijtmijn
mijnbloedverwant
bloedverwant; ; ik
heb uu
hartig tegen
ik heb
zien
geboren worden,
worden, en
en altijd
altijd heb
heb ikikeene
eeneoprechte
oprechte vriendvriendzien geboren
schap aan uu toegedragen.
schap
toegedragen.
-— Mijn
goed:: hij
hij weet,
weet, dat
ik hem
hem liefheb,
liefheb,zeide
zeide
Mijn vader
vader is goed
dat ik
het opperhoofd
opperhoofd met eene
eene buiging.
buiging.
- Dat
wil ik
ikgaarne
gaarne gelooven,
gelooven, maar
maar vergeef
vergeef het mij,
mij, dat
dat
Dat wil
ik uu onbewimpeld
onbewimpeld het
hetgevoel
gevoel mededeel,
mededeel, dat
datzich
zichop
opdit
ditoogenoogenblik
van mij
mij meester
meester maakt.
maakt. liet
Het komt
komt mij
mij voor,
voor, dat
dat gij
gij iets
iets
blik van
mij meer
meerverontrust
verontrustdan
dande
degewichtige
gewichtige tijdingen,
verzwijgt,
verzwijgt, dat mij
die gij mij meedeelt. In één woord, ik heb de overtuiging,diegjm lt.néword,ikhebvtugn
gij mij
my niet
niet alles
alles zegt,
zegt, wat
wat gij
gij wel
weldenkt.
denkt.
dai
dat gij
opperhoofd boog
booghet
hethoofd,
hoofd,zonder
zondereen
eenwoord
woordtetespreken.
spreken.
Het opperhoofd
-— Zoo!
grijsaard op
bezielden toon,
toon, ik
ik heb
heb
Zoo ! hernam
hernam de
de grijsaard
op een
een bezielden
gij weet
weet er
ermeer
meer
den
bal niet
nietmisgeslagen,
misgeslagen, naar
naar het
het schijnt
schijnt:: gij
den bal
wel van
van wilt
wilt zeggen.
zeggen.
van, nietwaar
nietwaar? ?dan
van,
dangij
gij er
er wel
-— Geenerlei bedoksel
bedoksel ligt
ligtererop
opmijn
mijnhart,
hart,mijn
mijnbloed
bloed stroomt
stroomt
rood en helder
helder door
door mijne
mijne aderen.
aderen. De
De Wacondah
Wacondah ziet
ziet en
enooroorrood
Datmijn
mijnvader
vader zich
zichnader
nader verklare
verklare ! Ik
Ik mag
mag eerst
eerst
deelt mij.
mij. Dat
deelt
hem spreken
spreken;; mijn
mijn vader
vader isis hoogbejaard,
hoogbejaard, 411
zijn haar
haar isisdoor
door
na hem
de sneeuw
sneeuw van
van vele
velewinters
winterswit
witgeworden,
geworden,dedewijsheid
wijsheidhuishuisde
vest in
in hem.
hem.
vest
goed, Numank-Charaké
N umank-Charaké I ! Gij
Gij zijt
zijt een
een voortreffelijk
voortreffelijk
- Heel goed,
man, ondanks uwe jeugd. Weldra zult gij een opperhoofd zijn, man,odksuwejg.Wlraztienophfd
dat beroemd is rondom het vuur van den raad; ik eerbiedigdatberomisnhtvurade;ikbg
gijbemint
bemintAvonddauw,
Avonddauw,
redenen, die
die uuden
denmond
mondsluiten
sluiten:
de redenen,
: gij
kleindochter.
mijne kleindochter.
jonkman maakte
maakte een
een gebaar.
gebaar.
De jonkman
Ontken het maar
maar niet,
niet,liet
lietdedegrijsaard
grijsaard er
erterstond
terstond op
op
- Ontken
het;; mijn
mijn zoon
zoon en
en ik
ikhebben
hebbendeze
dezeliefde
liefdemet
met
volgen;; ik
weet het
volgen
ik weet
blijdschap opgemerkt,
zijn met
met u,u,wiens
wiens
blijdschap
opgemerkt,want
want zij
zij zal
zal gelukkig zijn
hart rechtschapen
rechtschapen en
wiens arm
arm sterk
sterk is.
is. InInden
dentoestand,
toestand,
hart
en wiens
waarin gij uutegenover
tegenoverons
onsbevindt,
bevindt,daar
daargig
gymet
metonze
onzeplannen
plannen
waarin
outlaws vvan
denMissouri.
Mis.souri.
10
De outlaws
an den
10
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ten opzichte
opzichte van
van deze
deze zaak
zaakonbekend
onbekendzijt
zijtenendaaraan
daaraanmisschien
misschien
eene
hobt gij
gij gemeend,
gemeend, dat
dat liet
het
Bene ongunstige
ongunstige uitlegging
uitlegging geeft,
geeft, hebt
niet
aan uupaste,
paste,tegen
tegeneen
eenonzer
onzer gemeenschappelüke
bloedniet aan
gemeenschappelijke bloedwij
verwanten
beschuldiging inin te brengen,
brengen, waaraan
waaraan wij
verwanten eene
eene beschuldiging
misschien
hebt gij
gÜ er
er uu van
van
misschien geen
geen geloof
geloof zouden
zoudenslaan,
slaan, en
en hebt
ik
onthouden,
onder woorden
woorden te
brengen. Dat
Dat isis goèd,
goèd, ik
onthouden, haar
haar onder
te brengen.
herhaal
het, maar
maar de
de tijd
tijd dringt,
dringt, en
en de
de zaak
zAAk isis van
van een
een ernernherhaal het,
stigen
aard. Wij
Wijkennen
kennenonzen
onzenneef
neefevengoed
evengoed en
enmisschien
misschien
stigen aard.
wij uuzelven
zeI venkennen.
kennen. Wij
Wijweten,
weten, dat
datde
deleugen
leugen
beter,
dan wij
beter, dan
uwe
lippen nooit
nooitbezoedeld
bezoedeld heeft
heeft;
langerhet
hetstilzwij
stilzwijgen
te
uwe lippen
; langer
gen te
bewaren
zou gelijk
gelijk staan
staan met
met meer
meer dan
dan eene
eene slechte
slechte daad
daad te
te
bewaren zou
gÜ, om
om zoo
zoo te
te spreken,
spreken, een
een medeplichtige
medeplichtige der
der
bedrijven,
bedrijven, daar
daar gij,
roovers
zoudt worden.
worden. Spreek
Spreekdan
danals
alseen
eenman,
man,opperhoofd
opperhoofd!1
roovers zoudt
Mijne
door mijn
mijn woord
woord toe
toe uit.
uit.
Mijne betrekkingen
betrekkingen noodigen
noodigenerer uu door
- Ik gehoorzaam,
gehoorzaam, antwoordde
een eereerantwoorddede
de Indiaan
Indiaan op
op een
biedigen
toon.
biedigen toon.
vertel ons
ons vooral,
vooral, zonder
zonder iets
iets teteverzwijgen,
verzwijgen, de
de
- En
En vertel
geheele
zaak, zeide
zeide Francois
François Berger,
Berger, terwijl
terwijl hij
hij
geheele toedracht
toedracht der zaak,
·hem
hartelijk de
de hand
handdrukte,
drukte,Vrijkogel
Vrij kogelhem
hemtoelachte
toelachte en
en
'hem hartelijk
zelfs
Olivier hem
hem scheen
scheen aan
aan tetesporen
sporen om
om niet
niet langer
langer met
met
zelfs Olivier
spreken
dralen.
spreken te dralen.
zal uualles
alleszeggen,
zeggen,hernam
hernamhij
hijna
naeen
een kort
kort stilzwijgen.
- Ik zal
Zooals gij ontdekt hebt, is mijn hart naar Avonddauw heen- Zoalsgijntdekhb,marAvonduwhegevlogen:
bemin haar,
haar, hare
hareliefde
liefdemaakt
maaktmijne
mijnevreugde
vreugde
gevlogen : ik
ik bemin
mij gelukkig.
gelukkig.
uit, haar
haar te
te zien
zien maakt
maakt mij
De
beide oude
oude lieden
lieden wisselden
wisselden met
metelkaar
elkaareen
eenvriendelijkeii
vriendelU keb.
De beide
glimlach.
- Bij
mijne terugkomst
terugkomst in het
het dorp
dorp na
na mijn
mijn krijgstocht,
Bij mijne
die zoo ongelukkig afgeloopen was, bevond Avonddauw zich diezonglukafpews,bvondAauzich
niet
meer in
inden
denkalli
kallihaars
haarsvaders
vaders;; ikikvroeg
vroegiedereen
iedereen naar
naar
niet meer
ik onderwond
onderwond mij
mij zelfs,
zelfs, uu naar
naarhaar
haartetevragen
vragen:
uw
haar,
haar, ik
: uw
antwoord
vervulde mij
mij met
met treurigheid
ireurigheid en
en moedeloosheid.
moedeloosheid. Ik
Ik
antwoord vervulde
keerde
een gebroken
gebroken hart
hart naar
naarmijn
mijnkalli
kalliterug
terug:
devader
vader
keerde met een
: de
van
mijn vader
vader had
had medelijden
medelijden met
met mijne
mijne smart
smart;; Koeha-Handi
Koeha-Handi
van mijn
mU lief,
lief, hij
hij vertroostte
vertroostte mij
mij en
ensprak
spraktot
totmij
mijals
als een
een
heeft
hoeft mij
je naar
naar
verstanaig
Vertrek, zeide
zeide hij
hij tot
totmij,
mij,begeef
begeef je
verstandig man.
man. Vertrek,
Vrij
kogel, die
je zal
zal opwachten
opwachten ter
ter plaatse,
plaatse, die
die jeje hem
hem zelf
zelf
Vrijkogel,
die je
er hier
hiervoorgevallen
voorgevallen isis;; hij
hij is
opgegeven
opgegeven hebt;
hebt ; zeg
zeg hem,
hem, wat er
de
broeder van
van Avonddauw;
Avonddauw; hij
hij zal
zal met
metjejeweenen
weenenen
enjejemismisde broeder
jeafwezigheid
afwezigheid zal
zal
schien
een goeden
goeden raad
raad geven.
geven. Gedurende
Gedurende je
schien een
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ik waken
waken;; als
het moet,
moet, zal
zal ik
iksnij
mij naar de hut
hut van
van den
den blanke
blanke
als het
aan de
aan
de Windrivier
Windrivierbegeven.
begeven.Vaarwel,
Vaarwel,mijn
münzoon
zoon!! Moge
lIoge de
de
\Vacondah jeje vergezellen
vergezellen!
gehoorzaamde aan
aan den
den vader
vader van
van
ik gehoorzaamde
Wacondah
! Ik
mijne
reismoccasins
mün vader,
vader, ikiktrok
trok
müne
reismoccasins aan,
aan, ik
ik nam
nam mijne
müne
mijn
pülen, mijn erupah
ernpah (geweer),
eenige levensmiddelen
levensmiddelen en
en mijn
münpijlen,m
(geweer), eenige
medicjj nenzak mede en vertrok; maar" mü ne ziel was gedrukt, inedcjzakmvrto; ijnezlwasgdrukt,
de
sombere voorgevoelens
voorgevoelens van
zulk een
een groot
grootongeluk
ongeluk vervulvervulde sombere
van zulk
treurigheid;; dit
dit voorgevoel
voorgevoel was
mü in het
het harte
harte
den
mij met
met treurigheid
den mij
was mij
gegeven
den. 'Yacondah,
heeft mij
mü niet
nietbedrogen.
bedrogen.
gegeven door
door den.
Wacondah, en
en het heeft
-— Moed
gehouden!! zei
de grootvader
grootvader met
met goedhartigheid.
goedhartigheid.
Moed gehouden
zei de
W acondah isismachtig
machtigen
enrechtvaardig
rechtvaardig;
hijbeproeft
beproeftdegenen,
degenen,
De Wacondah
; hij
die
hij bemint.
bemint.
die hij
- Binnen
trad ik
ik den
denAtepett,
Atepett, het
hetdorp
dorp van
van
Binnen twee
twee uren
uren trad
mijn
stam, weder
wederbinnen
binnen;; ikikgevoelde
gevoelde mij
mü treurig,
treurig,ongerust
ongerust; j
mijn stam,
zonder
zelfs aan
aan tetedenken,
denken,afscheid
afscheid tetenemen
nemen van
van de
de
zonder er
er zelfs
vrienden,
mij vergezelden,
vergezelden, verliet
verliet ik
ikhen
heneensklaps
eensklaps en
en
vrienden, die
die mij
begaf
mij naar
naar mijn
mijn kalli
kalli;
devader
vader van
van mijn
mijn vader,
vader, die
die op
op
begaf mij
; de
den
drempel zat,
zat,. wachtte
wachttemij
mijsomber
somberenenpeinzend
peinzendop
op;
toen
den drempel
; toen
hij
mij zag,
zag, stond
stond hij
hijop.
op.IkIk
gistereeds
reedsuituitdedesomberheid
somberheid
hij mij
giste
van
den blik,
blik, dien
dienhijhijopop
sloeg,
welkekwade
kwadetijtijdingen
van den
mijmü
sloeg,
welke
dingen
hU
mij zou
zou overbrengen.
overbrengen. Ziehier
Ziehierwat
watikikvernam
vernam:
Koeha-Handi
hij mij
: Koeha-Handi
is een
een sachem,
sachem, wiens
wiens woorden
woorden niet
nietinintwijfel
twij felkunnen
knnnengetrokken
getrokken
worden.
Gedurende twee
dagen in
in dedestruiken
struikenverscholen,
verscholen,
worden. Gedurende
twee dagen
sloeg
wat ererininden
denkalli
kaUivan
vanden
densquatter
squatteraan
aande
deWind'Vindsloeg hU
hij al wat
rivier
gebeurde, gade.
gade. Op
Opden
denavond
avondvan
vanden
dentweeden
tweeden dag,
dag,
rivier gebeurde,
hetopgaan
opgaander
dermaan,
maan,deed
deedzich
zich een
eenzacht
zachtgefluit
gefluit
even
vóór het
even vuur
op
een afstand
afstand van
vaneenige
eenigeschreden
schredenvan
vandedewoning
woninghooren.
hooren.
op een
Een
man kwam
kwam te
te voorschijn.
voorschijn. Deze
Deze man
man was
was een
een blanke,
blanke, hij
hU
Een man
droeg
kleeding van
van de
de jagers
jagers der
derprairieën
prairieën en
enhield
hieldeerre
eene
droeg de kleeding
de hand.
hand. De
De sachem
sachem kon,
kon, uit
uit hoofde
hoofde van
van den
den verren
vetren
buks
buks in de
afstand,
trekken niet
nietonderscheiden.
onderscheiden. Bijna
BUnaterstond
terstonddaarop
daarop
afstand, zijne trekken
ging
deur zachtjes
zachtjes open
open en
ensloop
slooperereen
eenander
anderpersoon
persoon met
met
ging de deur
behoedzaamheid
Deze was
was de
de squatter
squatter zelf.
zelf.
behoedzaamheidnaar
naar buiten.
buiten. Deze
- Zijt gij
gij wel
welzeker
zekervan
vanhetgeen
hetgeengijgij
daar
zegt,opperhoofd
opperhoofd?
daar
zegt,
?
vroeg
de grootvader
grootvader op
op een
een gejaagden
gejaagden toon.
toon.
vroeg de
- Koeha-Handi
herkend, gaf
gaf de
deIndiaansche
lndiaansche
Koeha-Handi heeft
heeft hem
hem herkend,
krijgsman
ten antwoord.
antwoord.
krijgsman kortaf ten
- Ga
Ga voort!
-- De
beide mannen
mannen kwamen
kwamen naar elkaar
elkaar toe,
toe,praatten
praatteneen
een
I)e beide
geruimen
een fluisterenden
fluisterenden toon
toon met
met elkander,
elkander, daarop
daarop
geruimen tijd
tijd op een
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zij afscheid
afscheid van
van elkaar,
elkaar, terwijl
terwijlzij
zij ten
tenslotte
slotteeenige
oenige
namen
namen zij
woorden
wisselden, die
desachem
sachem hoorde,
hoorde, daar
daarzij
zij bijna
bijna
woorden wisselden,
die de
overluid uitgesproken
uitgesproken werden.
werden.Deze
Dezewoorden,
woorden,die
diezonder
zonder twijfel
twijfel
het kort
kortbegrip
begripvan
vanhun
hun
geheelegesprek
gesprekinhielden,
inhielden,waren
warendeze
deze::
geheele
mij op
op uwe
uwe eer,
eer,dat
datzijzijzalzalgespaard
gespaard en
en
- Zweert
Zweert gij
gij mij
squatter.
ontzien
worden?? vroeg
ontzien worden
vroeg de squatter.
zij mijne
mijne zuster
zusterofofmijne
mijne dochter
dochter was,
wa!!, ik
ik zweer
zweer
-— Alsof
Alsof zij
het u,
u, antwoordde
antwoordde de
de jager.
jager.
De
squatter maakte
maakte een
een tevreden
tevreden gebaar
gebaar en
en trad
trad den
den kalli
kalli
De squatter
hij de
de deur
deur dichtdeed.
dichtdeed.
weder·
binnen, waarvan
waarvan hij
weder binnen,
verdween in het
het bosch.
bosch.
De
De jager verdween
Verder gebeurde
gebeurde er
erniets.
niets.Er
Erverliepen
verliepentwee
tweeuren.
uren. Omstreeks
Omstreeks
het oogenblik,
oogenblik, waarop
waarop de
de nachtuil
nachtuil zich
zich voor
voorde
deeerste
eerste
op
op het
maal
laathooren,
hooren,onderscheidde
onderscheidde de
desachem,
sachem, die
dieonbeweeglijk
onbeweeglijk
maal laat
in
zijne schuilplaats
schuilplaats gebleven
gebleven was,
was, en
en oogen
oogen en
en ooren
ooren ter
ter
in zijne
dege
openhield, een
in het
heteerst
eerstonduidelijk
onduidelijk was,
was,
dege openhield,
een gedruis,
gedruis, dat
dat in
opden
denhaastigen
haastigenmarsch
marsch
maar
al spoedig
spoedignaderbij
naderb!j kwam
kwam en
enop
maar al
van
een groot
groot aantal
aantal personen
personen geleek,
geleek, die
diehet,
het,daar
daarzijzijzonder
zonder
van een
twijfel
voor·geenerlei
geenerlei overrompeling
overrompeling tetevreezen
vreezenhadden,
hadden,
twijfel voor
omhunne
hunne aasnadering
aannadering
noodeloos
voorzorgen te nemen
nemen om
noodeloos achtten,
achtten, voorzorgen
te verbergen.
verbergen. Al
Alspoedig
spoedigkwamen
kwamendeze
dezepersonen
personentetevoorschijn.
voorschijn.
Zij
waren op
opzijn
zijn minst
minst met
methun
hundertigen,
dertigen, allen
allen blanken
blanken en
en
Zij waren
zij omringden
omringden den
den kalli
kaUi zwijgend
zwijgend en
en
met
buksen gewapend
gewapend;; zij
met buksen
vielen
op een
een teeken,
teeken, dat
dat door
dooreen
eenhunner
hunnergegeven
gegevenwerd,
werd,van
van
vielen op
te gelijk
gelük daarop
daarop aan.
aan.
alle
kanten te
alle kanten
De squatter
squatteren
enzijne
zünebedienden
bediendenverdedigden
verdedigdenzich
zichals
alsmenschen,
menschen,
die
op het
het onverwachtst
onverwachtst gedurende
gedurende hunnen
hunnenslaap
slaapoverrompeld
overrompeld
die op
eenigeorde
ordeonder
onder
worden,
namelijk zwak,
zwak, en
en zonder
zonder dat
dat erereenige
worden, namelijk
hen heerschte.
heerschte.
De
büna terstond
terstond daarop
daarop in den
den kalli
kalli
.De aanvallers
aanvallers drongen
drongen bijna
door,
de vader
vader van
vanmijn
mijnvader
vaderhoorde
hoorde een
eenhevig
heviggedruis
gedruis in
in
door, de
het
inwendige daarvan,
daarvan, maar
maarhij
hijachtte
achttehet
hetraadzaam,
raadzaam,zijne
züne
het inwendige
schuilplaats
te verlaten.
verlaten. Hij
Hijwas
wasdan
danook
ookmaar
maaralleen
alleen::
schuilplaats niet
niet te
welke
zou hij
hÜ hebben
hebbenkunnen
kunnenverleenen
verleenen?
Enverder
verderging
ging
welke hulp zou
? En
aan:: zij
zij had
had plaats
plaatstusschen
tusschen blanken
blanken;; het
het
deze
hem niet
niet aan
deze zaak
zaak hem
zou
hem, den
denIndiaan,
Indiaan,niet
nietgepast
gepasthebben,
hebben,tusschenbeide
tusschenbeide te
te
zou hem,
uur
gingendedejagers
jagersweg
wegen
ennamen
namen
treden. Na
Na verloop
verloop van
vaneen
eenuur
gingen
eene
vrouw met
met zich
zich mede,
mede, die
diegeheel
geheelbewusteloos
bewusteloos en
en in
in
eene vrouw
fressada gewikkeld
was. Zonder
Zonder twijfel
twijfel over
over den
dengoeden
goeden
eene fressada
gewikkeld was.
zÜzich,
zich,zonder
zonder
uitslag van
van hunnen
hunnen tocht
tochtvoldaan,
voldaan,verwij
verwijderden
derden zij
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zelfs
de deur
deur tetesluiten.
sluiten.Koeha-Mandi
Koeha-llandi bleef
bleefnog
noganderhalf
anderhalfuur
uur
zelfs de
in
zijne schuilplaats,
schuilplaats, zonder
zonder zich
zich te
te verroeren
verroeren;; maar
maar na
na dien
dien
in zijne
tijd,
toen hij
hij overtuigd
overtuigd was,
was,dat
datdedeaanvallers,
aanvallers, wie
wie zij
zij ook
ook
tijd, toen
wezen
mochten, werkelijk
werkelijk vertrokken
vertrukken waren
nietmeer
meer
wezen mochten,
waren en niet
zouden
terugkomen, besloot
hij, den
den kalli
kalli binnen
binnen te
te treden.
treden.
zouden terugkomen,
besloot hij,
Alles verkeerde
verkeerde aldaar
aldaar in
in de
deuiterste
uiterstewanorde,
wanorde,dedemeubelen
meubelen
lagen herher-enenderwaarts
derwaartsverspreid,
verspreid,gebroken
gebrokenen
enomvergeworpen
omvergeworpen;
;
de
squatter, zijne
zijne vrouw
vrouwen
zijne bedienden
bedienden lagen,
lagen, stevig
stevigmet
met
de squatter,
en zijne
op den
den grond
grond
lasso's
proppen in
den mond,
mond, op
lasso's gebonden
gebonden en
en met proppen
in den
uitgestrekt.
sachem haastte
haastte zich,
zich, het
het vuur
vuur op
op tetestoken,
stoken,
uitgestrekt. De
De sachem
ten
einde licht
lichttetekrijgen,
krijgen,daarop
daarop stak
stakhij
hijeen
eenlauriertak
lauriertak op
op
ten einde
en
gaf aan
aan de
de bewoners
bewoners van
van den
den kalli
kalli de
devrijheid
vrijheid terug;
terug;deze
deze
en gaf
menschen
zoo stevig
stevig gebonden,
gebonden, dat
datdedelasso's
lasso'swerkelijk
werkeltjk
menschen waren
waren zoo
hun vleesch
vleeschdoorgedrongen
doorgedrongenwaren
warenenendat
dathet
hethun
hungedurende
gedurende
in hun
meer
dan twintig
twintig minuten
minuten onmogelijk
onmogel!jk was,
was, zich
zich tetebewegen.
bewegen.
meer dan
De
vrouw van
van den
den squatter
squatter weende,
weende, wrong
wrong zich
zich in
in de
de
De vrouw
zUlle
handen
en overlaadde
overlaaddeharen
harenechtgenoot
echtgenootmet
metverwij
verw!jtingen:
handen en
tingen : zijne
lafhartigheid
was de
de eenige
eenigeoorzaak
oorzaakvan
vandedeschaking
schakingharer
harer
lafhartigheid was
Ik zal
zaluualalwat
watzijz!jzeide,
zeide,niet
nietherhalen
herhalen;; gij
g!j kunt
kunt dat
dat
nicht.
nicht. Ik
wel gissen.
gissen.
•
watgaf
gafhaar
haarechtgenoot
echtgenoothaar
haarten
tenantwoord
antwoord?
vroeg
- En
En wat
? vroeg
François
Berger.
'
Francois Berger.
- Niets, hernam
hernam het
hetopperhoofd.
opperhoofd. Hij
H!jwas
waster
terneer
neergeslagen,
geslagen,
scheen
van schrik
schrik verstijfd
verstijfd en
en verroerde
verroerde zich
zich niet,
niet, als
als ware
ware
scheen van
hij
door den
den bliksem
bliksem getroffen.
getroffen. Eindel!jl
scheen hij een weinig
hij door
Eindelijk scheen
komen.Koeha-Handi
Koeha-Handibood
boodhem
hemdaarop
daarop aan,
aan,
tot zich
zich zelven
zei ven tetekomen.
de
roovers op
op tetesporen,
sporen,maar
maardedesquatter
squatterweigerde
weigerde zulks,
zulks,
de roovers
zeggende,
dat dit
dit spoor
spoor zonder
zonder twijfel
tw!jfel zoo
zooslim
slimzou
zouverborgen
verborgen
zeggende, dat
zijn,
dat het
het vergeefsche
vergeefsche moeite
moeite zou
zou wezen,
wezen, het
het totewillen
willen
zijn, dat
bij, dat
dat God
God er
er wel
wel ininzou
zouvoorzien
voorzien
volgen,
hij voegde
voegde er bij,
volgen, en
en hij
~zulk een
eenvreeselij
vreeselijke
misdaad niet
nietongestraft
ongestraft laten.
laten. Daar
Daar
en
en izulk
ke misdaad
hun onaangenaam
onaangenaam was,
was,
de
sachem wel
wel merkte,
merkte, dat
dat zijn
zijn bijzijn
bijz!jn hun
de sachem
nam
h!j afscheid
afscheid van
vanden
densquatter,
squatter,die
diehem
hemkoel
koelbedankte,
bedankte,
nam hij
nu ging
ginghij
hijheen.
heen.Maar
MaarKoeha-Iiandi
Koeha-Iiandiwilde
wildedede
redendezer
dezer
en
en nu
red©n
zonderlinge
handelw!jze kennen
kennen: : in
plaats van
van zich
zich naar
naar zijn
zijn
zonderlinge handelwijze
in plaats
dorp te begeven, achtervolgde hij de roovers onverschrokken. dorptebgvn,achldijerovsnchke.
niet
voor
vreesden,dat
datzijz!jachtervolgd
achtervolgdzouden
zouden
Deze,
die ererniet
Deze, die
voor
vreesden,
worden,
hadden duidelijke
duidelijke sporen
sporen van hunnen
hunnen tocht
tocht door
door de
de
worden, hadden
z!j zich
zichniet
nietverwaardigden,
verwaardigden, de
de
bosschen
achtergelaten, daar
daar zij
bosschen achtergelaten,
minste
voorzorgen te nemen
nemen en
en hunnen
hunnen tocht
tocht aldoor
aldoor in eene
eene
minste voorzorgen
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rechte
lijn voortzetten
voortzQtten; ; deze
deze lijn
lijn liep
liep op
opden
denMissouri
MissoUl'i uit.
uit.
rechte lijn
Dat was een
eenlichtstraal
lichtstraalvoor
voorden
densachem
sachem:
dojagers
jagerswaren
waren
: do
en
konden geene
goene andere
anderezijn
zijndan
dandedegeduchte
geduchteOutlaws,
Outlaws, die
die
en konden
bevel stonden
stonden van
vandien
dienongenaakbaren
ongellaakbarenrooverrooveronder
onder het bevel
kapitein,
voor wen
wienBlanken
BlankenenenRoodhuiden,
Roodhuiden,alalde
dekrijgslieden
krijgslieden
kapitein, voor
der prairieën
prairieën beefden.
beefden.
-— Tom
Mitchell, mompelde
mompelde de
de grootvader.
grootvader.
Tom Mitchell,
Indiaan;; de
de sachem
sachem keerde,
keerde, na
na de
de
- Hij
zelf, hernam
hornam de
de Indiaan
Hij zelf,
beide
oevers der
del' rivier
rivier over
overeen
eenafstand
afstandvan
van
verscheidene
beide oevers
verscheidene
mijlen
onderzocht te hebben,
hebben, zonder
zonder iets
iets teteontdekken
ontdekken naar
naar
mijlen onderzocht
den Atepett
natie terug,
terug, waar
waar hij
hij mij
mij opwachtte.
opwachtte. Ik
Ikheb
heb
Atepett zijner
zijner natie
Hebikikgoed
goedgesproken
gesproken?
gezegd,
mijne broeders
broedersen
enmetgezellen
metgezellen!
gezegd, mijne
! Heb
Er heerschte
heerschte gedurende
gedurende eenige
eenige oogenblikken
oogenblikken een
een diep
diep
stilzwij gen.
kanniet
nietlanger
langerzwijgen,
zwijgen, riep
riepFrancois
François Berger
Berger eenseens- Ik kan
uit;; ik ben
ben van
van dat
datalles
allesalleen
alleendedeschuld.
schuld.IkIkhad
hadmijne
mijne
klaps
klaps uit
dochter
onder geenerlei
ge enerlei voorwendsel
voorwendsel van
mij moeten
moeten laten
laten
dochter onder
van mij
gaan:
is mijn
mijn plicht,
plicht, haar
haar op
op tetesporen
sporen:: ikikzal
zal haar
haar
gaan : het
het is
terugvinden,
dat zweer
zweer ik,
ik,ofofikik
omkomen.Aanstonds
Aanstonds
terugvinden, dat
zalzal
erer
bijbijomkomen.
ik mij
mijopopweg
wegbegeven.
begeven.IkIk
dank
u, opperhoofd!
U we
zal
zal ik
dank
u, opperhoofd
! Uwe
mij welkom
welkom:: ik zal
zal er
ergebruik
gebruik van
vanmaken.
maken.
inlichtingen
zijn mij
inlichtingen zijn
Hij maakte
maakteaanstalten
aanstaltenom
omop
optetestaan
staan;
dochOlivier
Olivierlegde
legde
; doch
hem
hand op
op den
den schouder.
schouder.
hem de hand
Vergeef
mij, Mijnheer
Mijnheer! ! zeide
hem op
op een
eenvrienvrienVergeef het
het mij,
zeide hij
hij tot hem
delijken
hetwaag,
waag,tusschenbeide
tusschenbeide te
te treden
treden in
in
delij kentoon"
toon,als
als ik het
zoo ernstig
ernstig is
is en
en uuvan
vanzoo
zoo nabij
nabij betreft
betreft;; de
de
eene
die zoo
Bene zaak,
zaak, die
mij aan
aan uw
uwzoon
zoonverbindt,
verbindt,dedehartelijke
hartelijkewijze,
wijze,
vriendschap,
die mij
vriendschap, die
waarop
gij mij
mij ontvangen
ontvangen hebt,
hebt, nopen
nopen mij,
mij,mij
mijtotebeschouwen
beschouwen
waarop gij
als
iemand, die
die belang
belang bij
bij deze
deze zaak
u, als
als gij
gij naar
naar
als iemand,
zaak heeft
heeft en
en u,
mU
wilt luisteren,
luiste.ren, een
een raad
raad ininbedenking
bedenking te
te geven,
geven, die
die mismis~
mij wilt
schien
goed zal zijn.
zijn.
schien goed
- Spreek
op, Mijnheer
Mijnheer!! antwoordde
antwoordde de
de oude
oude jager,
jager, elke
elke
Spreek op,
raad,
die door
door uugegeven
gegeven wordt,
wordt, zal
zal door
door mijn
mijn vader
vader en
en mij
mij
raad, die
in overweging
overweging genomen
genomen worden.
worden.
hij eene
eene onderonder- Mijnheer!
jonkman, terwijl
terwijl hij
Mijnheer ! hernam
hernam de jonkman,
ik heb
hebmet
metdedemeest
meestmogelijke
mogelijke aanaandanige
buiging maakte,
maakte, ik
danige buiging
dacht geluisterd
geluisterd naar
naardedefeiten,
feiten,diedie
doorhet
hetopperhoofd
opperhoofdverteld
verteld
door
en waaraan
waaraan ik
ikvan
vanmijn
mijnkant
kanthet
hetvolkomenst
volkomenst geloof
geloof sla.
sla.
zijn
zijn en
Uit deze
deze feiten
feiten schijnt
schijnt mij
mij te
te blijken,
blijken, dat
dat ererachter
achterden
denaanval
aanval
der
jagers, die
diezij
zijmet
metden
densquatter
squatterzelf
zelfafgesproken
afgesprokenhadden,
hadden,
der jagers,
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achter
de tegenkanting
tegenkanting ofofliever
lieverdedebepaalde
bepaaldeweigering
weigering van
van
achter de
dezen
om hen
hen tetevervolgen,
vervolgen,een
eenverraad
verraadschuilt
schuiltofofalthans
althans
dezen om
een
geheim, dat
dat vooraf
vooraf dient
dient opgelost
opgelost teteworden.
worden.
een geheim,
wij in
in deze
deze meening,
meening, zei
zei de
de grootgroot-— Ongelukkig
Ongelukkig deelen
doelen wij
zooblijkbaar,
blijkbaar,dat
dat
vader
een treurigen
treurigen toon
toon;; het
het verraad
verraad isiszoo
vader op een
het
ons onmogelijk
onmogelijk is,
is, daaromtrent
daaromtrent den
den minsten
minsten twijfel
twijfel te
te
het ons
koesteren.
-— Erkent gij
gij dus
dusevenals
evenalsik,
ik,dat
dater er
verraadbijbijinin't 'tspel
spelisis?
verraad
?
-— Lafhartig
en schandelijk
schandelijk verraad
verraad!! riep
riep Francois
François Berger
Berger
Lafhartig en
hij met
met zijne
zijne vuist
vuist op
op de
de tafel
tafel sloeg.
sloeg.
uit,
terwijl hij
uit, terwijl
voortmot
metuwuw
verlof,
!fijnheeren!
-- IkIkgagavoort
verlof,
Mij
nheeren !
- Ga voort!
voort!
van overtuigd,
overtuigd, en
beter dan
dan ik
ik zijt
zijt gij
gij in
in
- 'Veest
Weest er
er van
en beter
staat om
om de
de juistheid
juistheidmijner
mijnerwoorden
woordentetebeoordeelen,
beoordeelen, dat
dat,uwe
uwe
zij ook
ookwezen
wezenmogen,
mogen,spionnen
spionnenrondom
rondomuu hebben,
hebben,
vijanden,
wie zij
vijanden, wie
mee belast
belast zijn,
zijn, al
al uwe
uwe gangen
gangen na
na te
te gaan
gaan
spionnen,
spionnen, die
die er mee
en
daarvan onmiddellijk
onmiddellijk verslag
verslag te
te geven
geven;; gij
gij zult
zult geen
geen tien
tien
en daarvan
op het
het spoor
spoorder
derroovers
rooverszijn,
zijn,ofofdeze
dezespionnen
spionnen of
of
minuten
minuten op
hunne
bondgenooten zullen
insgelijks op
op de
de hielen
hielen zitten.
zitten.
hunne bondgenooten
zullen un insgelijks
de grootvader.
grootvader.
- Dat is
is waar,
waar, mompelde
mompelde de
- Wat
dan tetedoen
doen?
hernam Francois
François Berger
Berger op
op een
een
Wat dan
? hernam
neerslachtigen
toon.
neerslachtigen toon.
- Iets heel
heeleenvoudigs,
eenvoudigs,biij
Mijnheeren!
zoo eenvoudig
eenvoudig zelfs,
zelfs,
nheeren ! zoo
dat
het mij
mij verwondert,
verwondert, dat
dat geen
geen uwer
uwer daar
daar nog
nogaan
aangedacht
gedacht
dat het
zijn nog
nog geen
geen twee
twee uren
uren geleden
geleden ininhet
hetdorp
dorpterugterugheeft;
heeft ; wij
wij zijn
gekomen;
mij betreft,
betreft, als
alsvreemdeling
vreemdeling ben
ben ik
ik bij
bij allen
allen
gekomen ; wat
wat mij
onbekend,
over mij
mij;; mijn
mijn komen
komen en
en
onbekend, niemand
niemand bekommert
bekommert zich
zich over
mijn
gaan wekt
wekt niemands
niemands belangstelling
belangstelling op.
op. Nog
Nog inindezen
dezen
mijn gaan
nacht,
als gij
gij dit
ditgoedvindt,
goedvindt, zal
zal ikikiningezelschap
gezelschap van
van het
het
nacht, als
opperhoofd
van Vrij
Vrijkogel
kogel vertrekken.
vertrekken. Als
Als men
men ons
ons overoveropperhoofd en
en van
haast
vertrek bemerkt,
bemerkt, dan
dan zal
zal het
hetu gemakkelijk
u gemakkelijkvallen,
vallen,
haast vertrek
allen
argwaan weg
wegtetenemen
nemen;
elkvoorwendsel,
voorwendsel,onverschillig
onverschillig
allen argwaan
; elk
welk
dit ook
ookwezen
wezenmoge,
moge,zalzaldaartoe
daartoevoldoende
voldoende zijn.
zijn. Men
Men
welk dit
hetoog,
oog,maar
maaranderen
anderenniet
niet;; men
men kan
kan niet
niet voorvoorhoudt
houdt uu ininhet
het ook
ook wezen
wezen moge,
moge, de
de taak
taak
onderstellen,
gij, aan
aan wien
wien het
onderstellen, dat
dat gij,
zoudt
overlaten om
om uwe
uwedochter
dochter tetezoeken,
zoeken, vooral
vooral daar
daar men
men
zoudt overlaten
,uw
moedig karakter kent.
kent. Wij
Wij zijn
zijnalle
alledrie
drieonverschrokkene
onverschrokkene
uw moedig
ertwee
tweevolkomen
volkomen met
metde
dewoestijn
woestijn bekend
bekend
mannen,
waarvan er
mannen, waarvan
zijn;
spoor van
van eenig
eenigman
manalleen
alleenis is
gemakkelijktetevolgen,
volgen,
zijn ; het spoor
gemakkelijk
hunnehoede
hoedezijn,
zijn,
maar
dat van
vandrie
drieervaren
ervarenjagers,
jagers,die
dieopophunne
maar dat
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kan niet
niet ontdekt
ontdekt worden,
worden, zonder
zonder dat
datdede
spionnenterstond
terstond
kan
spionnen
mijn
aangehouden
onmiddellük gedood
gedood worden.
worden. Ziehier
Ziehier mün
aangehouden en
en onmiddellijk
ik geloof,
geloof, dat
dat hij
hÜ rad,Mijnhe!Ikaltu,d
raad, Münheeren! Ik herhaal het u, dat'. ik
aannemelük
Bovendien kunt
kunt gij
gÜ zulk
zulkeene
eenegewichtige
gewichtige
aannemelijk is.
is. Bovendien
zending niet opdragen
opdragen aan
aan mannen,
mannen, die
die uumeer
meergenegen
genegen zijn
zÜn
zending
dan
wÜ. Wilt
Wiltererdus
duseens
eensover
overnadenken
nadenken en
en ons
ons uw
uw besluit
besluit
dan wij.
doen
kennen.
doen kennen.
hebt goed
goed gesproken,
gesproken,Mijnheer!
Mijnheer!antwoordde
antwoordde de
de grootgroot- GÜ
Gij hebt
vader terstond.
terstond. Wat
Wat gij
gij gezegd
gezegd hebt,
hebt, isisvolkomen
volkomen waar.
waar. Wij
'Wij
vader
wij uu tot
totvriend
vriendhebben,
hebben, en
enwij
wij
achtenachten-ons
ons gelukkig,
gelukkig, dat
dat wij
bedanken uu wel.
wel. Wij
Wij behoeven
behoeven er
er niet
nietlang
langover
overna
natetedenken
denken
bedanken
om
de erkentenis
erkentenis tetekomen,
komen,dat
datgijgijvolkomen
volkomengelijk
gelijkhebt
hebt;
om tot de
;
het zou
zou een
een dwaasheid
dwaasheid zijn,
zijn, dit
dittetewillen
willenbetwisten.
betwisten.Mijn
MÜnzoon
zoon
ik belasten
belasten uu volgaarne
volgaarne met
met het
hetopzoeken
opzoeken van
van het
het meisje;
meisje;
en
en ik
gij
moet, zooals
zooals gij
gijgezegd
gezegdhebt,
hebt,vertrekken,
vertrekken,vanavond
vanavondnog,
nog,
gij moet,
na den
den ondergang
ondergang der
der zon
zon;; mijn
mün kleinzoon
kleinzoon en
en het
hetopperhoofd
opperhoofd
zullen
vergezellen.
zullen uu vergezellen.
gij zult
zultslagen,
slagen, Mijnheer
Münheer Olivier
Olivier !I zei
zei de
de oude
oude jager,
jager,
- En gij
terwijl hij
hij hem
hem hartelijk
hartelük de
de hand
hand drukte.
drukte.
wil ikikhopen,
hopen,Mijnheer
Münheer!
antwoorddede
de Franschman;
Franschman;
- Dat wil
! antwoordde
overigens
er mijn
mijnuiterste
uiterstebest
besttoe
toedoen,
doen, want
want uwe
uwe
overigenszal
zal ik
ik er
nog niet het
het genoegen
genoegen heb
heb te
te kenkenbekoorlijke
bekoorlijke dochter,
dochter,die
die ik
ik nog
nen,
thans mijne
müne zuster.
zuster.
nen, is thans
- WaarlÜk!
zoon is
is wel
wel gelukkig
gelukkig geweest,
geweest, dat
dat
Waarlijk ! mijn
mijn zoon
hij
ontmoet heeft.
heeft.IkIk
wenschu goed
u goed
succes!
Godmoge
moge
hij uu ontmoet
wensch
succes
! God
met ons
ons zijn
zijn!!
De
beide jongelieden
jongelieden bedankten
bedankten Olivier
Olivier met
met een
een blik,
blik, in
in
De beide
welks
deze zich
zich onmogelijk
onmogelijk kon
kon bedriegen.
bedriegen.
welks uitdrukking deze
Zooals
afgesproken was,
was, verlieten
verlieten de
de drie
drie vrienden
vrienden
Zooals zulks
zulks afgesproken
ure het
hetdorp,
dorp,zonder
zonderdat
datiemand
iemandiets
ietsvan
van hun
hun
's avonds
avonds ten
ten elf ure
Zij begaven
begavenzich
zichterstond
terstondaan
aanhet
hetvervolgen
vervolgen
vertrok
vermoedde. Zij
vertrek vermoedde.
het meisje.
meisje.
der
roovers van
van het
der roovers
Wij
hebben vroeger
vroeger reeds
reeds medegedeeld,
medegedeeld, hoe
hoe en in
in welken
welken
Wij hebben
toestand
toeval hen
hen het
hetopperhoofd
opperhoofd der
der Outlaws
Outlaws had
had doen
doen
toestand het toeval
ontmoeten.
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Waarin kapitein Tom
Tom Mitchell
Mitchell zich
zich zelven
zelven nader
nader bekend
bekend
Waarin
begint te maken.
maken.
De
zon was
was reeds
reeds lang
langondergegaan.
ondergegaan. Het
Hetwas
waseen
eensombere,
sombere,
De zon
mistige nacht,
geen ster fonkelde
fonkelde er aan
aan den
den hemel.
hemel. Georges
Georges
mistige
nacht, geen
. Clinton
Clinton zat op
op eend
eeno zodenbank
zodenbank voor
voor de
de deur
deurzijner
zijnerwoning
woningen
en
wachtte
terugkomst van
van Mikgoed
Mikgoed af,
af, die
dieiningezelschap
gezelschapvan
vltn
wachtte de terugkomst
de
beide New-Foundlandscho
New-Foundlandsche honden,
honden, Nadèje
Nadèje en
en Drack,
Drack,gedugedude beide
rende
eenige mijlen
mijlen den
den eenigszins
eenigszins gewaagden
gewaagden tocht
tocht der
der drie
drie
rende eenige
door de
de woestijn
woestijn had
had willen
willen besturen.
besturen.
jagers door
De
beide bedienden
bedienden hadden
hadden zich
zich ter
terruste
rustebegeven.
begeven. Georges
Georges
De beide
halfuur
uurgeleden
geledenverzekerd,
verzekerd,dat
datdedeman,
man,
Clinton
zich een
een half
Clinton had
had zich
wiens
verdediging hij
hij met
metzoo
zooveel
warmte op
opzich
zichgenomen
genomen
wiens verdediging
veel warmte
eendiepen,
diepen,
en
dien hij
hij onder
onderzijn
zijndak
dakgeherbergd
geherbergdhad,
had,inineen
en dien
rustigen slaap
slaap gedompeld
gedompeld was.
was'.
Met
de oogen
oogen op
ophet
hetluchtruim
luchtruimgevestigd,
gevestigd, zonder
zonder een
een bebeMet de
punt tetehebben,
hebben, waarnaar
waarnaar hij
hij keek,
keek, want
want de
de duisternis
duisternis
paald
paald punt
zootetespreken
sprekenondoordringondoordringwerd
dikker en
en dikker
dikker en
enom
omzoo
werd al dikker
baar,
dacht de
dejonkman
jonkman na.
na. Hij
Hijgaf
gafzich
zichover
overaan
aanliefelijke
liefelijke
baar, dacht
en zwaarmoedige
zwaarmoedige gepeinzen.
gepeinzen. Zijne
Zijneziel,
ziel,op
opde
deluchtige
luchtigevleugelen
vleugelen
der
phántasie weggevoerd,
weggevoerd, was
was als
als aan
aan het
hetlichaam
lichaamonttogen.
onttogen.
der phantasie
Zij
dwaalde rond
rond om
om het
het beminde
beminde wezen
wezen te
te zoeken,
zoeken, dat
dat aanaanZij dwaalde
wierwille
willehijhijalles
allesverlaten
verlatenenenopgeofferd
opgeofferd
gebedene
gebedene meisje,
meisje, ter wier
had,
en waarvan
waarvan hij
hij bijbijzich
zichzelven
zelvennauwelijks
nauwelijksden
dennaam,
naam,
had, en
waarin
voor hem
hem zulk
zulkeene
eeneonuitsprekelijke
onuitsprekelijkebekoorlijkheid
bekoorlijkheidlag,
lag,
waarin voor
dorst
uitsprek~n.
dorst uitspreken.
In zijne
zijne verbeelding
verbeelding zwierf
zwierf hij
hij inindenkbeeldige
denkbeeldigestreken
strekenrond
rond
en
bevond zich
zich in dien
dien toestand,
toestand, die geen
geen waken
waken meer
meer is en
en
en bevond
toch
ook geen
geen slapen
slapen mag
mag heeten,
heeten, waarin
waarinde
deziel
zielzich
zichvan
vanalle
alle
toch ook
aardsche
banden losmaakt
losmaakt en gedurende
gedurende een
een korteren
korteren of
of lanlanaardsche banden
geren
tijd haar
haaretherisch
etherischbestaan
bestaan herneemt,
herneemt, toen
toeneen
eenschel
schel
geren tijd
de leden
leden joeg
joeg en
en
geluid
hem eensklaps
eensklaps eene
eene huivering
huivering over
over de
geluid hem
hem
hemel op
aarde en
en uit
uiteene
eenephanphanhem plotseling
plotseling van
van den
den hemel
op de aarde
het werkelijke
werkelijke leven
leven terugbracht.
terugbracht.
tastische
tastische wereld
wereld tot het
De
jonkman kwam
kwam overeind,
overeind, alsof
alsof hij
hij een
eenelectrieken
electriekenschok
schok
De jonkman
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gekregen had
had;; hij
hij verbleekte,
verbleekte, klemde
klemde den
den loop
loopzijner
zjjnor buks
buks
gekregen
tusschen zijne'
zijne' van
van schrik
schrikverstijfde
verstijfdevingers,
vingers,boog
boogzijn
zijn
terstond tusschen
hij met
met zijn
7.ijn blik
blik teverteverlichaam voorover
voorover en
lichaam
en luisterde,
luisterde, terwijl
terwijl hij
geefs
door de
de dikke
dikke duisternis,
duisternis, welke
welke hem
hem van
van alle
alle kanten
kanten
geefs door
omgaf,
heen te
te dringen.
dringen.
omgaf, trachtte
trachtte heen
verliepen eenige
eenige minuten,
minuten, er
erwas
wasgeen
geen windje
windje aan
aan de
de
Er verliepen
lucht;
gecnerlei geluid,
geluid, hoe
hoe zwak
zwak dit
dit ook
ook wezen
wezen mocht,
mocht, ververlucht ; geenerlei
brak de
de diepe
diepe stilte,
stilte, welke
welke er
er ininde
deprairie
prairieheerschte.
heerschte.
brak
Georges
schepte even
even adem,
adem, wischte
wischte het
het zweet,
zweet, dat
dat
Georges Olinton
Clinton schepte
hem van
van het
het voorhoofd.
voorhoofd. gutste,
sloeg een
een blik
blikinindederondte
rondte
hem
gutste, af, sloeg
en mompelde
mompelde::
zij gedankt
gedankt!! Ik heb
heb mij
mij vergist
vergist!
- God
God zij
!
N'auwelijks
deze woorden
woorden uitgesproken,
uitgesproken, waaraan
waaraan hij
hij
Nauwelijks had
had hij deze
zelf eigenlijk
eigenlijk geen
geen geloof
geloof dorst
dorst slaan,
slaan, of
of weder
weder deed
deed zich
zich een
een
geluid,
nog krijschender,
krijschender, nog
nog akeliger
eerste, in het
het
geluid, nog
akeliger dan
dan het
het eerste,
midden
luchtruim
hooren en
enstierf
stierfals
alseen
eensombere
sombereecho
echo tetemidden
luchtruim hooren
der heuvelen
heuvelen weg.
weg.
- Waarlijk
de jonkman
jonkman op
op den
den toon
toon der
derverzekerdverzekerdWaarlijk!! riep de
heid
uit;; dat
datisiseene
eenewaarschuwing
waarschuwingvan
vanden
denhemel
hemel:: men
men isis
heid uit
op
het punt
puntom
omeene
eenevreeselij
vreeselijke
misdaad to
plegen! ! Ik mag
mag
op het
ke misdaad
to plegen
niet langer
langer aarzelen
aarzelen om
om dengene,
dengene, die
die mijn
mijn bijstand
bijstand inroept, ter
hulp
te snellen.
snellen.
hulp te
En
zonder verder
verder na
na te
te denken
denken ofofteteoverleggen,
overleggen,snelde
sneldede
de
En zonder
dappere
aller ijlijlinindederichting,
richting,vanwaar
vanwaar dit
dit akelige
akelige
dappere jonkman
jonkman in aller
geluid
gekomen was,
was, weg.
weg.
geluid gekomen
Nauwelijks
was Georges
Georges Clinton
Olinton te
te midden
midden dor
der duisternis
duisternis
Nauwelijks was
verdwenen,
een zacht
zacht gefluit
gefluit deed
deed zich
zich tweemaal
tweemaal achter
achter
verdwenen, of
of een
elkaar hooren
hooren;; daarop
daarop naderde
naderdeerereene
eenezwarte
zwartemassa
massalangzaam,
langzaam,
zij over
over den
dengrond
grondkroop
kroop;; nu
nu en
endan
danhield
hieldzij
zij eenige
eenige
alsof
alsof zij
oogenblikken
dan bewoog
bewoog zij
zij zich
zich weer
weervoort.
voort. Deze
Deze
oogenblikken stil,
stil, maar dan
massa
al spoedig
spoedigdoor
dooreene
eenetweede,
tweede,toen
toendoor
dooreene
eenederde,
derde,
massa werd al
geheeldoor
door tien,
tien,
door
eene andere,
andere, nog
nog door
door eene
eene andere,
andere, inin't 'tgeheel
door eene
gevolgd.
zijzich
zichallen
allenvoor
voor
Na
verloop van
van eenige
eenige minuten
minuten bevonden
bevonden zij
Na verloop
de
deur der hut.
hut.
de deur
Nu
deed zich
zich weder
weder een
eengefluit
gefluithooren,
hooren,hetgeen
hetgeenzonder
zonder
Nu deed
stondenallen
allen
twijfel
een afgesproken
afgesproken teeken
teeken was,
was, want
wantzijzijstonden
twijfel een
eensklaps
nu was
was het
hetgemakkelijk,
gemakkelijk, tien
tienwelgewapende
welgewapende
eensklaps op,
op, en nu
mannen
woeste blikken
blikken en
enmet
metonheilspellende
onheilspellende gelaatsgelaatsmannen met woeste
trekken, die
die als
als jagers
jagers der
der prairieën
prairieëngekleed
gekleed waren,
waren, te
te herkennen.
herkennen.
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Wij zijn
zijn hier
hiermeesters,
meesters,zeide
zeidehij,
hij,die
diehet
hetopperhoofd
opperhoofd
Wij
scheen te
te zijn
zijn;; de
de bedienden
bedienden slapen,
is het
het huis
huis uit,
uit,
scheen
slapen, de
de heer
heer is
ons dus
dus haast
haast maken.
maken.
laat ons
- Weet
Weet je, waar
waar hij
hij isis?
vroeg een
een ander.
ander.
? vroeg
weet het
hetzeker,
zeker,het
hettoeval
toevalheeft
heeftmij
milvergund,
vergund,deze
deze
- Ik weet
woning reeds
reeds tweemaal
tweemaal binnen
binnen te
te treden,
treden, zoodat
zoodat ik met
met alle
alle
woning
hoekjes en gaatjes
gaatjes bekend
bekend ben.
ben.
hoekjes
-— La.at
ons dan
dan binnentreden.
binnentreden.
Laat ons
--- Een
Eenoogenblikje
oogonblikje!! Heeft
Heeft men
men wel
wel schildwachten
schildwachten op
op den
den
zou het
juist niet
niet prettig
prettig vinden,
vinden, als
als ik
ik
uitkijk gezet
gezet?? Ik
uitkijk
Ik zou
het nu juist
in deze
deze hut
hut overrompeld
overrompeld werd.
werd.
- Wees maar
maar gerust
gerust:: Versencor,
Versencol', Pluimhoofd
Plnimhoofrl en
en Jonathas
Jonathas
hebben
post niet
niet verlaten,
verlaten, zonder
zonder nog
nog teterekenen,
rekenen, dat
dat
hebben hunnen
hunnen post
Paddy ons
ons bij
bij de
deeerste
eersteverdachte
verdachtebeweging
bewegingzal
zalwaarschuwen.
waarschuwen.
Er isis niets
n,ietstetevreezen
vreezen::wij
wij zijn
zilnwelbewaakt.
welbewaakt.
- Ik ben
ben niet
nietbanger
bangerdan
daneen
eenander,
ander,Slaapkop
Slaapkop!! Dat
Dat heb
heb
van, dat
dat de
de
ik,
dunkt mij,
mij, genoeg
genoeg bewezen
bewezen; ; maar
houd er van,
ik, dunkt
maar ik
ik houd
dingen
geregeld hun gang
gang kunnen
kunnen gaan.
gaan.
dingen geregeld
mij dunkt,
dunkt, dat
dat
- Dat
is goed
goed en
enwel,
wel,kameraad!
kameraad! maar
maar mij
Dat is
wij
al genoeg
genoeg tijd
tijdverloren
verlorenhebben,
hebben, en
en dat
datwij
wijbeter
betel"zouden
zouden
wij al
doen,
wij handelden.
handelden.
doen, als wij
je gelijk,
gelijk, Slaapkop
Slaapkop!! maar
maar het
het verwondert
verwondert
- Daarin
heb je
Daarin heb
mij,
dat de
dekapitein,
kapitein,die
diehet
hetafgesprokene
afgesprokene teeken
teeken toch
toch moet
moet
mij, dat
gehoord
hebben, nog
nog geen
geen teeken
teekenvan
vanleven
levengegeven
gegevenheeft
heeft:
gehoord hebben,
:
daar
maak ik
ik mij
mij ongerust
ongerust over.
over.
daar maak
dat niet
niet?
- De
kapitein is
is gekwetst
gekwetst:: weet
weet je dat
De kapitein
?
- Dat
weet ik wel
wel;; maar
maar ik weet
weet ook,
ook, dat
dat hij
hil er
er de
de man
man
Dat weet
niet
naar is,
is, dat
dathij
h!jzich
!dchdoor
dooreen
eenwond,
wond,hoe
hoeernstig
ernstigdeze
dezeook
ook
niet naar
wezen
moge, allen
allen moed
moed zou
zou laten
latenbenemen.
benemen. Maar komaan,
komaan,
wezen moge,
hij niet
nietvoor
voorden
dendag
dagkomt,
komt,
zullen
w!jhem
hemgaan
gaanopzoeken.
opzoeken.
daar
daar hij
zullen
wij
zeideeene
eene zware
zware stem.
stem.
- Dat
hoeft niet,
niet, daar
daar ben
ben ikikalall
Dat hoeft
! zeide
En nu
nu vertoonde
vertoonde er
er zich
zicheen
eenman
manopopden
dendrempel
drempel der
der deur;
deur;
hij
liep met
metcone
ce nezekere
zekeremoeite,
moeite,zijn
z!jngelaat
gelaatwas
wasdoodsbleek
doodsbleek
hij liep
en
h!j leunde
leunde op
op zijne
z!jne buks.
buks.
en hij
de onbekenden
onbekenden verheugd
verheugd uit,
uit,terwijl
terwijl
- De
kapitein!! riepen de
De kapitein
z!j
als om
om strijd
str!jd naar
naar hem
hem toe
toe snelden.
snelden.
zij als
met een
een gege- Stil,
jongens! ! hernam
Stil, jongens
hernam deze,
deze, terw!jl
terwijl h!j
hij hen
hen met
baar
tegenhield, het
doet mij
m!j pleizier,
pleizier, dat
dat ik
ik zie,
zie, dat
dat je
jemij
mij
baar tegenhield,
het doet
niet
den steek
steek gelaten
gelaten hebt.
hebt.
niet in den
- Zouden
in den
densteek
steeklaten,
laten,kapitein
kapitein?
zeide VerVerZouden wij
wij uu in
? zeide
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sencor,
eenigszins gemelijk,
gemelijk, dat
dllt zelfs
zelfs de
de gedachte
gedachte daaraan
daaraan bij
bU
sencor, eenigszins
opperhoofd kon
kon opkomen;
opkomen; dat
datzou
zouook
ookwat
watmoois
mooiswezen
wezen!
hun opperhoofd
!
gij ons
onsdan
danook
ookininden
densteek
steekgelaten
gelaten?
Kom,kom
kom!! gij
gij
Hebt gij
Hebt
? Kom,
wilt den
den gek
gek met
met ons
ons steken,
steken, gij
gij weet
weet wel,
wel, dat
dat wij
wij met
met hart
hart
wilt
en
ziel aan
aan uu verknocht
verknocht zijn.
zijn. En
Enbovendien,
bovendien, wat
wat zou
zou er
er van
van
en ziel
wij uu niet
niethadden
hadden?
ons
worden, als
ons worden,
als wij
?
is ook
ook zoo,
zoo, mompelde
mompelde de
de kapitein
kapitein met
met een
een bitteren
bitteren
- Dat is
grimlach.
Laat ons
ons er
er niet
niet meer
meer over
over spreken,
spreken, en
en nu
nu je
jemij
mij
grimlach. Laat
weer in je
je midden
midden hebt,
hebt, isisalles
allesimmers
immersweer
weergoed.
goed.
weer
Nu neemt
neemt gij
gij ook
ook het
het bevel
bevel weer
weer op
op u,u,kapitein
kapitein!
zeide
- Nu
! zeide
wachten uwe
uwe bevelen
bevelen af.
af.
Versencor; ; wij
Versencor
wij wachten
-— Mijne
Om wat
wat tetedoen
doen?
Mijne bevelen?
bevelen? Oni
?
gij maar
maar wilt,
wilt, denk
denk ik
ik:: dat
dat isis uwe
uwe zaak.
zaak.
- Wel,
Wel, wat gij
-— 't Is
Is zoo
zoo;; daar
daar dacht
dacht ik
ik niet
niet aan.
aan. Met
Metjejehoevelen
hoe velen ben
ben
hier?
je hier
?
- Wij
zijn hier
hier met
met ons
ons tienen,
tienen, allen
allen gereed
gereed om
om uu teteververWij zijn
dedigen,
staan er
er op
opschildwacht.
schildwacht.
dedigen, en
en drie staan
- Zoo.
Zoo. Heb
Heb je paarden
paarden bij
bij je?
- Wij
hebben er
er vijftien,
vijftien, uitmuntende
uitmuntende beesten,
beesten, die
die daar
daar
Wij hebben
in de
de struiken
struiken verborgen
verborgen zijn.
zijn .
. - Welnu,
jongens! ! daar
wij hier
hier nu
nu niets
niets meer
meer tetedoen
doen
Welnu, jongens
daar wij
wij wel
wel vertrekken.
vertrekken.
hebben,
hebben, kunnen
kunnen wij
zoo met
met leege
leege handen
handen?
- Vertrekken?
bromde Slaapkop,
Slaapkop, zoo
Vertrekken ? bromde
?
Dat zou
zou ook
ook wat
wat moois
moois zijn
zijn!!
zou jij
jij dan
dandoen,
doen,Slaapkop
Slaapkop?
vroeg de
dekapitein
kapiteinhem
hem
-— Wat zou
? vroeg
glimlachende.
.
- Wat ik
ik zou
zou doen?
doen? antwoordde
antwoordde de
de Outlaw,
Outlaw, terwijl
terwijl hij
hij de
schouders
niet moeilijk
moeilijk te
raden. Het
Het komt
komt
schouders ophaalde,
ophaalde,dat
dat is
is niet
te raden.
de bewoner
bewoner daardaarmij
voor, dat
dat de
de wigwam
wigwam goed
goed voorzien
voorzien en
en de
mij voor,
van
is.
van rijk is.
zou dat
dat?
zei Tom
TomMitchell,
Mitchell,ziende,
ziende,dat
dathij
hijaarzelde.
aarzelde.
- Wat zou
? zei
- Wat
dat zou
zou?? Wel,
Wel,dat
datspreekt,
spreekt,dunkt
dunktmij,
mij,van
vanzelf,
zelf,
Wat dat
kapitein!
kapitein !
jejejein,in,kameraad
kameraad!
lietde
dekapitein
kapitein
- Welnu,
daar bedrieg
bedrieg je
Welnu, daar
! liet
er
terstond op
op volgen,
volgen, dat
dat spreekt
spreekt alles
alles behalve
behalve van
vanzelf.
zelf.
er terstond
gij er
er met
met dat
- Zoo?
Zoo ? mompelde
mompeldehij
hij verwonderd.
verwonderd. Maar
Maar als
als gij
al
zoo over denkt,
denkt, kapitein
kapitein!! dan
dan moet
moet gij
gij het
het zelf
zelfweten
weten:: gij
gij
al zoo
er eerbiedig
eerbiedig bij.
bij.
zijt
en meester
meester!! voegde
voegde hij er
zijt heer en
- Dat
zou ik
ik ten
tenminste
minstedenken,
denken,kameraad
kameraad!! hernam
hernam Tom
Tom
Dat zou
Mitchell
een barschen
barsehen toon.
toon. De
De eigenaar
eigenaar van
van deze
deze woning
woning
Mitchell op
op een
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heeft
mij bewusteloos
bewusteloos in
in dedeprairie
prairievinden
vindenliggen,
liggen, hij
hU heeft
heeft
heeft mij
mij hierheen overgebracht
mu
overgebracht en
en mij
mijgastvrijheid
gastvruheidaangeboden.
aangeboden.
- Dat
weten wij
wij ook
ook wel,
wel, viel
viel Slaapkop
Slaapkop hem
hem' in
in de
derede
rede;;
Dat weten
maar
bewij st dat
dat?
maar wat bewijst
-— Dat bewijst,
bewijst, dat
dat Georges
Georges Clinton,
Clinton, de
deeigenaar
eigenaardezer
dezerhnt,
hut,
mij
niet alleen
alleen onder
onder zijn
zijn dak
dakbeveiligd,
beveiligd, maar
maarook
ookbeschermd
beschermd
mij niet
~ren gegeen
verdedigd heeft
heeft tegen
tegen lieden,
lieden, die
die nog
nog geen
geen twee
twee uren
en verdedigd
leden
alle geweld
geweld de
de Lynch-wet
Lynch.wet op
op mij
mij wilden
wilden toepassen;
leden met alle
in één woord, dat hij mij het leven gered heeft. Begrijp jeinéword,athjmelvngrdft.Bijpe
het nu
nu??
-— Nu begrijp
begrijp ik het,
het, zeide
zeide Versencor,
Versencor, en
dat weet,
weet,
en nu
nu ik dat
er geen
geenspijt
spUtvan,
van,dat
datikikhem
hemdoor
door
listuituitdodenabijheid
nabijheid
heb
ik er
heb ik
list
zijner
woning gelokt heb.
heb.
zijner woning
- Zonder
geweld tegen
tegen hem
hem te
te gebruiken,
gebruiken, wil
wil ikikhopen,
hopen,
Zonder geweld
riep
de kapitein
kapitein uit.
uit.
riep de
-— Niet
in 't 'tminst
minst:
heeft
valsch
spoorgevolgd
gevolgd;;
Niet in
: hijhij
heeft
eeneen
valsch
spoor
dat is
is alles.
alles.
je nog
nog altijd
altijdvan
vanmeeping,
meening,kameraden
kameraden!! dat
dat
- Welnu,
ben je
Welnu, ben
je zakken
zakken moet
moet vullen,
vullen, alvorens
alvorens van
van hier
hier te
te vertrekken
vertrekken?
je je
- Ik niet,
niet, ikikniet,
niet,antwoordden
antwoorddende
debandieten
ba.ndieten de
de een
een na
na
den
ander.
den ander.
dank jejewel.
wel.Dan
Danmaar
maaropop
weg,zonder
zonder Ianger
la.nger te
te
- Ik dank
weg,
dralen.
De
outlaws hadden
hadden den
niet
De outlaws
den drempel
drempel van
van de
de deur
deur der
der hut niet
overschreden;
bevel van
van hun
hunopperhoofd
opperhoofd keerden
keerden zij
zij zich
zich
overschreden ; op
op bevel
om zich
zich teteverwijderen
verwijderen;; maar
maarop
op
om
maakten zich
zich gereed
gereed om
om en maakten
hetzelfde
oogenblik vertoonde
vertoonde Georges
Georges Clinton
Clinton zich
zich weder
weder:: hij
hij
hetzelfde oogenblik
was
geheel buiten
buiten adem.
adem.
was geheel
hU, terwijl
terwijl hij
hU zich
zichmoedig
moedig midden
midden
- Een oogenblik
oogenblik!! zeide
zeide hij,
op
het voetpad,
voetpad, dat
dat zij
zij moesten
moesten inslaan,
inslaan, plaatste.
plaatste. Alvorens
Alvorens uu
op het
te verwijderen,
verwijderen, zult
zult gij,
gU,hoop
hoopik,ik,wel
welzoo
zoogoed
goedwillen
willen zijn,
zijn,
mij
te zeggen,
zeggen, wat
watgijgUgedurende
gedurendemijne
muneafwezigheid
afwezigheid in
in mijn
mijn
mij te
huis zijt komen doen?
doen?
huiszjtkomen
- Wel drommels
drommels!! riep Versencor
Versencor uit,
uit, dat
dathij
hijnu
nujuist
juistmoet
moet
terugkomen!
die domkoppen
domkoppen hebben
hebben ons
ons niet
niet van
van zijne
zijne
terugkomen !En
En die
terugkomst verwittigd.
verwittigd.
-— Ik was
was niet
niet zoo
zoo ver
ver af,
af, als
a.lsgij
gijzeker
zekerwel
weldacht,
dacht,hernam
hernam
de
jonkman met een
een spottenden
spottenden glimlach.
heb, zonder
zonder het
het
de jonkman
glimlach. Ik heb,
te willen,
willen, 'uw
'uw geheele
geheele gesprek
gesprek afgeluisterd.
afgeluisterd.
-Welmoge
mogehet
hetjejebekomen,
bekomen,hernam
hernamVercencor;
Vercencor; daar
daardit
dit
-- Wel
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zoo
is, weet
weet je,
je,wat
wat erervan
vande
dezaak
zaak is.
is. Laat
I~aatons
onsdus
dusdoor,
door,
zoo is,
als
je blieft
blieft!!
als je
Ik verzet
verzetmij
mijintegendeel
integendeel nit
uitalalmijne
mijnemacht
macht
- Zeker
Zeker niet. Ik
tegen
vertrek.
tegen uw vertrek.
op een
een gevecht
gevecht uituit- Goed,
zeide Slaapkop;
zal het
het op
Goed, zeide
Slaapkop; dan
dan zal
loopen;
dacht wel,
wel, dat
dathet
hetniet
nietzoo
zoozonder
zonder slag
slag ofofstoot
stoot
loopen ; ik
ik dacht
zou
gaan.
zou gaan.
de kolf
kolf van
van zijn
zijn
- Misschien,
jonkman, terwijl
terwijl hij
hij de
Misschien,zei
zeide
de jonkman,
geweer
zijn schouder
schouder legde.
legde.
geweer tegen zijn
het liever.
liever. Nu
Nuzullen
zullen wij
wij ten
tenminste
minste nog
nog
- Zoo
Zoo mag
mag ik het
eens
pleizier hebben,
hebben, hernam
hernam de
de Outlaw.
Outlaw.
eens pleizier
- Zwijg!
hiertoe niet
niet in
in het
het
Zwijg !riep
riep de
de kapitein,
kapitein, die
die zich
zich tot hiertoe
gesprek
gemengd had,
had, met
met Bene
eene donderende
donderende stem
stem uit;
uit; zwijg,
zwijg,
gesprek gemengd
en allen
allen achterwaarts
achterwaarts!
!
De
Outlaws weken
weken met
met gebogen
gebogen hoofd
hoofd terug.
terug.
De Outlaws
De kapitein
kapiteinbegaf
begafzich
zichdaarop
daaroplangzaam
langzaamnaar
naarGeorges
Georges Clinton,
Clinton,
hem::
groette hem
hem met
met de
de meeste
meeste beleefdheid
beleefdheid en
en zeide
zeide tot
tot hem
- Om
welke reden
reden wilt
gij u,
u, terwijl gij
gij ons
ons gesprek
gesprek gegeOm welke
wilt gij
hoord
hebt, tegen
tegen ons
onsvertrek
vertrekverzetten
verzetten??Wees
Wees zoo
zoo goed,
goed, uu
hoord hebt,
daaromtrent
te verklaren.
verklaren.
daaromtrent nader te
- Om
eene doodeenvoudige
doodeenvoudige reden,
reden, antwoordde
antwoordde de
dejonkman
jonkman
Om cone
niet minder
minder beleefd.
beleefd.
die reden
reden isis?
- En die
?
- Dat
ik voor
voor uumet
metmijn
mijnleven
levenheb
hebingestaan,
ingestaan, dat
dat ik
ik
Dat ik
mijn
woord van
van eer
eer gegeven
gegeven heb,
heb, dat
dat gij
gij mijne
mijne woning
woning niet
niet
mijn woord
zoudt
verlaten, voordat
voordat gij
gijgeheel
geheelvan
vanuwe
uwewonden
wondenhersteld
hersteld
zoudt verlaten,
zoudt zijn.
zijn.
vind die
die zorg
zorgvoor
voormijne
mijnegezondheid
gezondheid wel
wel zeer
zeervrienvrien- Ik vind
gaf de
de kapitein
kapitein op
opeen
eenspottenden
spottenden toon
toon ten
tenantwoord,
antwoord,
delijk,
delijk, gaf
ik weet
weetwaarlijk
waarlijk niet,
niet, hoe
hoe ik
ikereru unaar
naarwaarde
waardevoor
voor zal
zal
en
en ik
danken,
gij zulk
zulk een
een levendig
levendig belang
belang stelt
stelt in
in iemand,
iemand, die
die
danken, dat
dat gij
u geheel
geheel onbekend
onbekend is.
is.
belang, dat ik
ik ininu ustel,
stel,.
zoo groot
groot
- Scherts
Scherts niet!
niet ! Het
Het belang,
. isiszoo
niet;
maar ik
ik heb
heb mijn
mijnwoord
woord van
vaneer
eergegeven
gegevenenenmoet
moetdaardaarniet ; maar
aan,
er ook
ook van
vanmoge
mogekomen,
komen, gestand
gestand doen.
doen.
aan, wat er
- Gij
spreekt tot
tot mij
mij op
op een
eenonbeschoften
onbeschoften toon,
toon, terwijl
terwijl ik
ik
Gij spreekt
u integendeel
integendeel beleefd
met uu over
over
beleefd behandel;
behandel ;maar
maarikik wil
wil niet
niet met
zal er
ermij
mijalleen
alleentoe
toebepalen,
bepalen,u utetedoen
doen
deze
twisten:: ik zal
deze zaak
zaak twisten
opmerken,
op dit
dit oogenblik
oogenblik althans
althans de
de macht
macht geheel
geheel
opmerken,. •dat
dat ik
ik op
aan
mijne zijde
zijde heb.
heb.
aan mijne
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is wel
wel mogelijk,
mogelük, maar
maar ik
ik heb
heb liet
het recht
recht aan
aan mijne
müne
-— Dat
Dat is
zip de.
zÜ
zou mij
mij spijten,
spüten,als
alsik ik
genoodzaaktwas,
was,geweld
geweld
- lIet
IIet zou
genoodzaakt
tegen
te gebruiken.
gebruiken.
tegen u te
ma.ar met
metuwe
uwebedreigingen
bedreigingen op
op!! Wilt
Wilt gij
gÜ naar
naar
-— Houd
houd maar
ja of
ofneen
neen?
mijne
woning terugkeeren,
terugkeeren, ja
mijne woning
?
- De
bescherming, die
gij mij
mü aanbiedt,
aanbiedt, is
is nog
nog alalvreemd.
vreemd.
De bescherming,
die gij
waarom?? vroeg
vroeg eene
eene spottende
spottende stem,
stem, die
die zich
zich eenseens- En waarom
klaps
midden van
van een
eennabijgelegen
nabijgelegenboschje
boschje deed
deedhooren.
hooren.
klaps te midden
twee prachtige
prachtige honden,
honden,
Op
hetzelfde oogenblik
oogenblik sprongen
Op hetzelfde
sprongen er twee
hethooge
hooge
die
geene anderen
anderen waren
waren dan
danDrack
DrackenenNadèje,
Nadèje,door
doorhet
die geene
gras
en plaatsten
plaatsten zich
zich aan
aan den
den rechterrechter-en
enaan
aanden
denlinkerkant
linkerlmnt
gras en
zij een
eendof
dofgebrom
gebromdeden
dedenhooren
hOOI'en
van
Georges Clinton,
Clinton, terwijl
terwijl zij
van Georges
en
hunne scherpe
scherpe tanden
tanden aan
aan de
de Outlaws
Outlaws lieten
lieten zien.
zien.
en hunne
Er heerschte
heerschte gedurende
gedurende eenige
eenige oogenblikken
oogenblikken een
een diep
diep stilstilzwijgen
gevolge van
van de
deverbazing
verbazing der
der Outlaws,
Outlaws, die
die niet
niet
zwijgen ten gevolge
alzooonveronvcrweinig
verwonderd waren
waren over
over de
de hulp,
hulp, die
die ereralzoo
weinig verwonderd
wachts
voor den
den onverschrokken
onverschrokken jonkman
jonkmanwas
waskomen
komenopdagen.
opdagen.
wachts voor
De
zaak nam
nameene
eeneandere
anderewending
wending:
departijen
partijenbegonnen
begonnen
De zaak
: de
met
elkander gelijk
gelijk te
tc staan.
staan.
met elkander
Tom
Mitchell boog
boog zich
zich naar
naarSlaapkop,
Slaapkop,die
dienaast
naasthem
hemstond,
stond,
Tom Mitchell
fluisterde hem
eenige woorden
woorden in
het oor.
oor.
voorover
voorover en
en fluisterde
hem eenige
in het
De
bandiet maakte
maakte een
eentoestemmend
toestemmendgebaar,
gebaar, strekte
strektezich
zich
De bandiet
uiteneu
verwüderdezich,
zich,zonder
zonder door
door een
een van
van
op
den grond
grond uit
op den
verwijderde
beide
partüen opgemerkt
opgemerkt te
te worden.
worden.
beide partijen
De
kapitein, die zich
zich verzekerd
verzekerd kon
kon houden,
houden, dat
dat er
eraan
aanhet
het
De kapitein,
bovel,
hij gegeven
gegeven had,
had, zou
zouvoldaan
voldaan worden,
worden, wendde
wendde zich
zich
bevel, dat hij
tot zijn
zijn onzichtbaren
onzichtbaren vijand.
vijand.
op, zeide
zeide hij
hij;; alalmoge
moge ikikook
ookgeen
geenaanval
aanvalhebben
hebben
- Pas
Pas op,
zoo machtigt
machtigtuwe
uwetegenwoortegenwoorwillen
doen op een
een man
man alleen,
alleen, zoo
willen doen
digheid
mij thans,
thans, mij
mü tetebeschouwen
beschouwen als
alsgerechtigd
gerechtigd om
om mij
mij
digheid mij
wettig te
te verdedigen
verdedigenenendienovereenkomstig
dienovereenkomstigtetehandelen,
handelen,terwijl
terwijl
ik uu aansprakelijk
aansprakelijk stel
stel voor
voor het
het bloed,
bloed, dat
daterervergoten
vergotenwordt.
wordt.
uwverlof,
verlof,kapitein
kapiteinTom
Tom
Mitchell!
antwoordde
- Met uw
Mitchell
! antwoordde
Mikgoed
(want deze
deze was
was het)
het)op
opdenzelfden
denzelfden spottenden
spottenden toon
toon;;
Mikgoed (want
gij
zijt met
met uutienen,
tienen,enenwij
wijzijn
zijnmet
metons
ons
zonderonze
onze
gij zijt
vijvijven,
ven, zonder
beide
dappere honden
honden nog
nog te
te rekenen,
rekenen, die
die zich,
zich, hoop
hoop ik,
ik, bij
bij
beide dappere
het gevecht
gevecht ook
ook niet
niet onbetuigd
onbetuigd zullen
zullen laten
laten;; dus
dus zal
zaldedestrijd
strijd
aan
weerskanten gelijk
gelijk staan,
staan, als
alswij
wijdan
dannoodwendig
noodwendig handhandaan weerskanten
gemeen
zegt gij
gij daarvan
daarvan?
gemeen moeten
moeten worden.
worden. Wat zegt
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- Niets,
hernltm het
het opperhoofd
opperhoofd der
der Outlaws
Outlaws met
met een
een
Niets, hernam
mij voorkomt,
voorkomt,
spottenden
moest zijn,
zijn, dat
dltt het
hetmij
spottenden grimlach,
grimlach, of
of het moest
dat
gij één
één ding
dingvergeten
vergetenhebt,
hebt,hetwelk
hetwelkintusschen
intusschen in
in het
het
dat gij
tegenwoordige
geheel van belang
belang ontbloot
ontbloot is.
is.
tegenwoordigegeval
geval niet
niet geheel
dat is?
is?
- En
En dat
- Dat is
is dit,
dit,Mikgoed,
Mikgoed,ofofwelke
welkededenaam
naam
ookwezen
wezenmoge,
moge,
ook
wijhet
hetvoordeel
voordeel der
derstelling
stelling
dien
men uugeeft,
geeft,enenwel,
wel,dat
datwij
dien men
hebben,
wij ons
Qns inindede
kunnenverschansen,
verschansen, en
en dat
dat
hebben, dat
dat wij
huthut
kunnen
het,
als men
men ons
ons aanvalt,
aanvalt, niet
nietgemakkelijk
gemakkelijk zal
zal zijn,
zijn, zich
zich
het, als
daarvan
meester te maken.
maken.
daarvan meester
- Zonder
nog te
te rekenen,
rekenen, dat
datwij
wij den
deneigenaar
eigenaar van
van den
den
Zonder nog
wigwam
ons bezit
bezit hebben
hebben en
en dat
dat wij
wij hem
hemniet
nietgoedschiks
goedschiks
wigwam in ons
zullen overgeven,
overgeven, zeide
zeide Versencor
Versencor eensklaps
eensklapsmet
meteene
eenevleiende
vleiende
stem.
Werkelijk was
was de
de bandiet
bandietmet
metbehulp
behulpvan
vandedeschildwachten,
schildwachten,
die
hij ercrop
opbevel
bevelvan
vanTom
TomMitchell
Mitchellbijgehaald
bijgehaald had,
had, onveronverdie hij
hoeds
op den
denjonkman
jonkmanaangevallen,
aangevallen, dien
dienhij
hijomvergeworpen,
omvergeworpen,
hoeds op
ontwapend
het hem
hem mogelijk
ontwapend en
en gevangengenomen
gevangengenomen had,
had, voordat het
geweest was, zich te verdedigen, hetgeen hem trouwens niet gewsta,zichvrdgenthmouwsnie
veel
zou gebaat
gebaat hebben.
hebben.
veel zou
Georges
werd onmiddellijk
onmiddellijknaar
naarde
dehut
hutovergebracht,
overgebracht,
Georges Clinton werd
waar
zijne bedienden,
bedienden, die
die door
door het
het gedruis
gedruis wakker
wakkergeworden
geworden
waar zijne
waren
die een
een oogenblik
oogenblik te
te voren
voreneene
eenepoging
pogingaangewend
aangewend
waren en die
hadden
om zich
zich bij
bij hunnen
hunnen heer
heeraan
aantetesluiten,
sluiten,door
door twee
twee
hadden om
bltndieten
bed wang gehouden
gehouden werden.
werden.
bandieten in bedwang
op den
den jonkman
jonkman gedaan,
gedaan, was
was
De
stoutmoedige aanval,
aanval, op
De stoutmoedige
nogtans
niet zonder
zonder slag
slag ofofstoot
stootten
tenuitvoer
uitvoergebracht
gebracht:: de
de
nogtans niet
beide
honden, die
die aan
aan zijn
zijnrechterrechter-enenlinkerkant
linkerkantstonden,
stonden,
beide honden,
waren
den bandieten
bandieten nnaar
aar de
dekeel
keelgevlogen,
gevlogen, hadden
hadden hen
henop
op
waren den
den
grond geworpen,
geworpen, en
en twee
twee hunner
hunner inineen
eenoogenblik
oogenblik
den grond
verscheurd.
Daarop waren
waren zij,
zij, gehoorzamende
gehoorzamende aan het
het gefluit
gefluit
verscheurd. Daarop
van
Mikgoed, in
in dedestruiken
struiken
gesneld,beschermd
beschermddoor
door eene
eene
van Mikgoed,
gesneld,
wel
gemikte lading
lading der
derjagers,
jagers,die
dieverscheidene
verscheidenemanschappen
manschappen
welgemikte
gekwetst
had.
gekwetst had.
Het gevecht
gevecht was
was dus
dusbegonnen
begonnen;; niemand
niemand wist
wist wat
wat er
er de
de
uitslag
van zou
zou zijn
zijn;
Outlawshadden
hadden zich
zich snel
snel naar
naar de
de
uitslag van
; dedeOutlaws
hut begeven,
begeven, vast
vast besloten
besloten tot
tothet
hetbieden
biedenvan
van
eenwanhopigen
wanhopigen
een
tegenstand.
- Houdt
op!! riep
riepOlivier
Oliviereensklaps
eensklapsmet
meteene
eenekrij
krijschende
Houdt op
schende
stem
houdt in
innaam
naamder
dermenschelijkheid
menschelijkheid op
op!!
stem uit, houdt
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Er was
was een
een oogenblik
oogrmblik van
van aarzeling.
aarzeling.
gebruik
vanom
omzich
zichmoedig
moedigtusschen
tusschen
De jonkman maakte
maakteerergebruik
van
do kolf
kolf
de
beide partijen
partijen te
te plaatsen
plaatsen en
en zeide,
zeide, terwijl
terwijl hij
hij do
de beide
zijner
op den
den grond
grond neerzette
neerzette::
zijner buks op
vraag uulijfsbehoud
lijfsbehoudvoor
voormij
mij
- Kapitein Tom
Tom Mitchell
l\fitchell!! ik vraag
en
mijnen, en
ik geef
geef uu dit
ditinsgelijks
insgelijks voor
voor uuen
ende
deuwen,
uwen,
en de mijnen,
en ik
totdat
deze ongelukkige
ongelukkige quaestie
quaestie ininder
derminne
minnetusschen
tusschen ons
ons
totdat deze
gÜ dit
ditgoed
goed?
bijgelegd
bijgelegd is.
is. Vindt gij
?
vind het
hetgoed,
goed,gaf
gafdedekapitein
kapiteinopenhartig
openhartig ten
ten antant- Ik vind
woord,
meer daar
daar de
deverantwoording
verantwoording voor
vOOrhetgeen
hetgeenerervoorvoorwoord, te
te meer
op geenerlei
geenerlei wijze
wijze op
op mij
mij kan
kanneerkomen.
neerkomen. Laat
Laatde
de
gevallen
gevallen is op
wapenen
zeide hij
hij tot
totde
deOutlaws,
Outlaws, en
en laat
laatniemand
niemand
wapenen zakken,
zakken, zeide
zich
verroeren, zonder
het beveel.
beveel.
zich verroeren,
zonder dat
dat ik het
en zetten
zetten de
de kolven
kolven hunner
hunner gegeDe
bandieten weken
weken terug en
De bandieten
op den
den grond
grond neer.
neer.
weren
weren op
- Laat
ieder op
op zijne
zijne plaats
plaats blijven
blijven staan,
staan, hernam
hernam de
de
Laat ieder
Watuubetreft,
betreft,Mijnheer
Mijnheer!
komonbevreesd
onbevreesd voorwaarts:
kapitein. Wat
! kom
gij staat onder de bescherming mijner eer.
gijstaonderbchmigjer.
- J~en
mooie bescherming
bescherming!! bromde
bromde Mikgoed.
Mikgoed.
Een mooie
het nu
nu het
hetoogenblik
oogenblikom
om zoo
zoo te
te spreken?
- Zwijg, Mikgoed! Is het
- Laat hem
hem maar
maar praten,
praten,Mijnheer
lIijnheer!! Deze
Deze jager
jagerweet
weet beter
beter
mijnwoord
woordnooit
nooitverbroken
verbroken heb.
heb.
dan
iemand anders,
anders, dat
datikikmijn
dan iemand
Kom
dus, zonder
zonder langer
langer te
te aarzelen.
aarzelen.
Kom dus,
ben ik,
ik,Mijnheer
Mijnheer!! antwoordde
antwoordde de
de jonkman,
jonkman, terwijl
terwijl
- Hier ben
hij
aanstonds te
te voorschijn
voorschijn trad.
trad.
hij aanstonds
hutbinnen,
binnen,ererwerd
werdlicht
lichtopgeopgeDe
Il!annen traden
traden de
de hut
De beide mannen
stoken,
nu kon
konmen
menhen
henvan
vanbuiten
buiten
gemakkelijktegenover
tegenover
stoken, en nu
gemakkelijk
kanteener
eener
tafelbijbijeen
eenraam,
raam,
elkaar
zien zitten,
zitten, ieder
iederaan
aanden
denkant
elkaar zien
tafel
waarvan
luiken opzettelijk
opzettelijk opengelaten
opengelaten waren.
waren.
waarvan de luiken
luister ik
iknaar
naaru,u,Mijnheer
Mijnheer!
zeide
dekapitein
kapitein;; gij
gij wilt
wilt
- Nu luister
! zei
mij zeggen,
zeggen, dat ik
ik uubedrogen
bedrogen heb
heb en
en dat
dat het
het
zeker
tegen mij
zeker tegen
aangémeisje
gevonden isis op
de plaats,
plaats, die
die ik uu aangemeisje niet
niet door
door uu gevonden
op de
wezen
wezen heb.
zoo, Mijnheer
Mijnheer!!
- Dat isis zoo,
ditniet
niet
verontrusten,antwoordde
antwoordde hij
hij met
meteen
een
- Laat
Laat uu dit
verontrusten,
Dit meisje
meisje bevindt
bevindt zich
zich in
inveiligheid
veiligheid;; binnen
binnen kort
kort
glimlach.
glimlach. Dit
zij op
opvrije
vrijevoeten
voetengesteld
gesteld en
ennaar
naarhare
harefamilie
familieteruggeteruggezal
zal zij
bracht
worden: : dat
verzeker ik
ik uu;
hebmij
mijslechts
slechts van
van
bracht worden
dat verzeker
; ikikheb
zelaarster tete
haar
meester gemaakt,
gemaakt, ten
ten einde
eindehaar
haarvoor
voorgijgij
haar meester
zelaarster
gebruiken.
De
don Mis
Mis90uri.
so uri.
De outlaws van don
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- Voor
gijzelaarster?
een verwonderden
verwonderden toon.
toon.
Voor gij
zelaarster ?zeide
zeide hij
hij op een
- Ja, in
in oen
eengewichtige
gewichtigezaak,
zaak,diedieik ik
met
donstam,
stam,waartoe
waartoe
met
den
zij
behoort, wil
wil behandelen
behandelen;; maar
maar laat ons
ons daarover
daarover voor
voor alsalszij behoort,
nog
zwijgen en ons
ons bozig
bezig houden
houden met
met hetgeen
hetgeen uu en
enmij
mijmeer
meer
nog zwijgen
rechtstreeks aangaat.
aangaat.
- Ik begrijp
begrijp uu niet,
niet,Mijnheer
Mijnheer!!
ik mij
mij nader
nader verklaren
verklaren:: ik bon
ben er
er de
de man
man niet
niet
- Dan
zal ik
Dan zal
naar
mij in
in raadselachtige
raadselachtige taal
te drukken
drukken;; al wat
wat er
er
naar om
om mij
taal uit
uit te
vandaag
slechts om
om uwent
uwent wil
wil gebeurd.
gebeurd.
vandaag gebeurd
gebeurdis,
is, is
is slechts
- Om
mijnent wil,
wil, Mijnheer
Münheer?
riep Olivier
Olivieralalmeer
meeren
enmeer
meer
Om mijnent
? riep
verwonderd
moet uuverklaren,
verklaren,Mijnheer
Mijnheer!! dat
dat ikikuuvolvolverwonderd uit.
uit. Ik moet
strekt
meer begrijp.
begrÜp.
strekt niet meer
- Natuurlük
uwe verwondering
verwondering wekken.
wekken. Ziehier
Ziehier
Natuurlijk moet
moet dit uwe
met
een paar
paar woorden,
woorden, hoe
hoe de
de zaak
zaak ininelkaar
elkaarzit
zit;
bovendien
met een
; bovendien
zijt
gij een
eenteteverstandig
verstandig man,
man, dan
dan dat
dat ik
ikmijn
mijn tijd
tÜd zou
zou ververzijt gij
liezen
om tegenover
tegenover uu met
metstreken
strekenom
omte tegaan,
gaan,Mijnheer
Mijnheer
liezen om
Olivier!
- Weet
gij, hoe
hoe ik
ikheet
heet?
Weet gij,
?
- Ik weet
weet nog
nogheel
heelwat
wat
andere
dingen,
zooalsgijgijaanstonds
aanstonds
andere
dingen,
zooals
zult
merken, hernam
hernam hij
hij op
op een
eenkoelen
koelentoon
toon;; maar
maar laat
laat ons,
ons,
zult merken,
als
gij het
hetgoedvindt,
goedvindt,opoponze
onzezaak
zaak,terugkomen.
,terugkomen. Om
Om zekere
zekere
als gij
mij zelven
zelven alleen
alleenbekend
bekend zijn,
zijn, moest
moest ik
ik kennis
kennis
redenen,
die mij
redenen, die
maken
met twen
twee mannen,
mannen,die
diesedert
sedertkorten
kortentijd
tijdinindeze
dezestreken
streken
maken met
gekomen
met u,
u, Mijnheer
Mijnheer I! en met
met Georges
Georges Clinton.
Clinton. Het
Het
gekomen zijn,
zijn, met
middel,
dat ik
ikdaartoe
daartoe gebezigd
gebezigd heb,
heb, is een
een weinig
weinig ruw
ruw gegemiddel, dat
weest,
maar het
het isismij
mijgelukt.
gelukt. IkIkheb
hebtwee
twee.vliegen
.vliegen in
in één
één
weest, maar
klap
geslagen;; de
wond, die
die ik
ikmij
müzelven
zei ventoegebracht
toegebrachtheb
heben
en
klap geslagen
de wond,
die,
onder ons
ons gezegd,
gezegd, slechts
slechts eene
eene schram
schram is, heeft
heeft allen
allen op
op
die, onder
een
dwaalspoor gebracht.
u, en
en dat
dat doet
doet mij
mij pleipleieen dwaalspoor
gebracht.Nu
Nuken
ken ik
ik u,
zier,
Mijnheer!! Dat
was al
al wat
watikikverlangde.
verlangde.Ondertusschen
Ondertusschen
zier, Mijnheer
Dat was
heeft
het niet
niet veel
veelgescheeld,
gescheeld,ofofdedezaken
zaken
haddeneene
eeneongunongunheeft het
hadden
stige
wending voor
voor mij
mij genomen
genomen;; maar
maar het
het isisniet
nietnoodig,
noodig,
stige wending
daarop
te komen.
komen. Waarop
Waarop zou
zoueen
eengevecht
gevechtuitloopen?
uitloopen?
daarop terug
terug te
Op
een algemeenen
algemeenen moord,
moord, waarbij
waarbü niemand
niemand eenig
eenigvoordeel
voordeel
Op een
zou
hebben. Ik
niet, dat
dat dit
dit zoo
zoo wezen
wezen moge
moge;; ik
ik heb
heb gegezou hebben.
Ik wil niet,
wichtige
zaken aan
aan de
de hand,
hand, die
dieikikmoet
moet
afdoen,alvorens
alvorens
wichtige zaken
afdoen,
rekenschap
leggen aan
aan Hem,
Hem, die
diemij
my op
opdemi
dezé aarde
aarde gegerekenschap af
af te
te leggen
plaatst
heeft. Mijne
Mijne metgezellen
metgezellen en
enikikmoeten
moetenhier
hiervandaan
vandaan
plaatst heeft.
komen;
daartoe reken
u.
komen; daartoe
reken ik
ik op u.
mü, Mijnheer
Mynheer?? en
om welke
welkereden
reden?
- Op
Op mij,
en om
?
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Om de
: dat
gÜ maar
maarwilt
wilt:
datdoet
doetererweinig
weinigtoe;
toe;
- Om
de reden,
reden, die
die gij
ik
heb beloofd,
beloofd, Avonddauw
Avonddauw terug
zullen geven,
geven, en
en ik
ik zal
zal
ik heb
terug te
te zullen
haar ook
zelaarzÜmij
müals
alsgijgüzelaarhaar
ook teruggeven
teruggeven;; voor
voor alsnog
alsnog dient
dient zij
zij als
alszoodanig
zoodanigmet
metallen
alleneerbied
eerbieden
enalle
alleachting
achting
ster
en wordt
wordt zij
ster en
hetvoorwendsel,
voorwendsel,dat
datgij
gij zult
zult kiezen,
kiezen,
behandeld.
doet het
behandeld. Bovendien
Bovendien doet
weinig
de zaak
zaak af,
af, als
als het
hetmij
mümaar
maargelegenheid
gelegenheid geeft
geefttot
tot
weinig tot de
een vrijen
vrijen aftocht.
aftocht.
- Maar,
jonkman met
met eenige aarzeling
aarzeling in
in den
den toon
toon
Maar, zei
zei de
de jonkman
zyner
zijner stem,
stem, kan
kanik
ik....
... .
- Een vogelvrijverklaarde,
vogelvrüverklaarde, een
Outlaw, een
een man,
man, op
op wiens
wiens
een Outlaw,
hÜhem
hemmet
metbitterheid
bitterheid
hoofd
prüs gesteld
gesteld is,
is, redden,
redden, viel
viel hij
hoofd een
een prijs
in
de rede.
rede. Wie
Wie weet,
weet, of
ofgij
gijuudaar
daarmisschien
misschien later
Jater niet
niet wel
wel
in de
bij
zult bevinden,
bevinden, enen(dit
(ditzeggende,
zeggende,legde
legdehij
hijzijne
zijnehand
hand op
op
bij zult
wij zijn
zijn geen
geenvan
vanbeiden,
beiden, wat
wat
den
schouder van
van den
den jonkman)
jonkman) wij
den schouder
wij
schijnen te
te zijn,
zijn,Mijnheer
MijnheerOlivier
Olivier!
Erzal
zaleen
eendag
dagkomen....
komen ....
wij schijnen
! Er
vroeg kortaf:
kortaf: Zult
Zult gij
gij doen,
doen, wat
wat
Maar
zweeg eensklaps
eensklaps en vroeg
Maar hij
hij zweeg
ik van
van uu vraag?
vraag?
De
jonkman sloeg
sloeg op
ophem
hemeen
eendoordringenden
doordringenden blik,
blik, dien
dien
De jonkman
blikken of
ofteteblozen
blozenweerstond.
weerstond.
de
kapitein zonder
zonder te blikken
de kapitein
- Het zij
zij zoo
zoo!! zeide
zeide hij
hij eindelijk.
eindelijk.
dan, Mijnheer
Mijnheer! !ikik dank
Wyzullen
zullenelkaar
elkaar
- Welnu
Welnu dan,
dank u.
u. Wij
weerzien.
Neem Georges
Georges Clinton
Clinton met
met uumede
mede:: deze
deze zal
zal uu
weerzien. Neem
helpen
vrienden over
over te
te halen.
halen.
helpen om
om uwe vrienden
teantwoorden,
antwoorden, vergezeld
vergezeld van
van den
den
Olivier
heen zonder
zonder te
Olivier ging heen
jongen Amerikaan.
Amerikaan.
Zijne
afwezigheid duurde
duurde slechts
slechts weinige
weinige minuten.
minuten.
Zijne afwezigheid
- Gij
zyt vrij
vrij om
omu ute te
verwijderen,evenals
evenals uwe
uwemetgemetgeGij zijt
verwijderen,
zellen,
Mijnheer! ! zeide
hij, toen
toen hij
hij weer
weerbij
bijden
denkapitein,
kapitein,die
die
zellen, Mijnheer
zeide hij,
het vertrek
vertrek op
openenneer
neerliep,
liep,binnentrad
binnentrad;
niemandzal
zal uw
uw aftocht
aftocht
; niemand
verhinderen:
myn woord
woord aan
aan uu verpand.
verpand.
verhinderen :ik
ik heb
heb mijn
dank u,u,enentottotweerziens,
weerziens,Mijnheer
MijnheerOlivier
Olivier! Ihernam
h'<lrnam
- Ik dank
hU
en wendde
wendde zich
zichdaarop
daarop tot
totGeorges
GeorgesClinton,
Clinton,die
dieonbeweegonbeweeghij en
lijk
op den
dendrempel
drempelder
derdeur
deurstond,
stond,zeggende
zeggende:
Wijscheiden
scheiden
lijk op
: Wij
als
vrienden, hoop
hoop ik.
als vrienden,
draag uu althans
althans niet
nietinin't 'tminst
minsthaat
haattoe,
toe, gaf
gafde
de
- Ik draag
jonkman droogjes
droogjes ten antwoord,
antwoord, en
en mijn
mijneenige
eenigewensch
wensch is,
is,
jonkman
dat
ik uunimmer
nimmermeer
meermoge
mogeontmoeten.
ontmoeten.
dat ik
- God
God zal
zal daarover
daarover beschikken,
beschikken, antwoordde
antwoordde de
de kapitein,
kapitein,
terwijl hij
hy de
de wenkbrauwen
wenkbrauwen even
even fronste.
fronste.
terwijl
Hil
groette de
de beide
beidejongelieden.
jongelieden.
Hij groette
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Op zijn
zijn bevel
bevel werden
werden dedepaarden
paardengehaald
gehaald;
vijfminuten
minuten
Op
; vijf
de Outlaws
Outlaws zich
zichiningalop
galopenenverdwenen
verdwenen
later
verwijderden de
later verwijderden
bijna terstond
terstond daarop
daarop in
in de
de duisternis.
duisternis.
bijna
Wie is
is die
die man?
man? mompelde
mompelde Olivier,
Olivier,die
die eensklaps
eensklaps somber
somber
- Wie
geworden was.
het misschien
misschien weer
weer een
een van
van die
dieonbekende
onbekende
geworden
was. Is het
mij overal
overal vervolgen
vervolgen?
vijanden, welke
welke mij
vijanden,
Maar
de aankomst
aankomst der jagers en
en hunne
hunne vragen,
vragen, waarop
waarop hij
hij
Maar de
wel moest
moest antwoorden,
antwoorden, gaven
gaven eend
eeno andere
andere wending
wending aan
aanzijne
zijne
wel
hetzonderlinge
zonderlinge gesprek,
gesprek, dat
dat hij
hij
gedachten, al mocht
mocht hij
hij ook
ook het
gedachten,
zoogoed
goedscheen
scheen tetekennen,
kennen,
met dien
dien vreemden
vreemden man,
man, die
die hem
hemzoo
gevoerd had,
had, niet
niet geheel
geheel vergeten.
vergeten. Al
Alspoedig
spoedigverdween
verdween de
de
gevoerd
eerstvan
vanhem
hemmeester
meestergemaakt
gemaakt
ongerustheid,
ongerustheid,die
die zich
zich in 't'teerst
had,
en nu
nu verweet
verweet hij
hijhet
hetzich,
zich,dat
dathijhijzich
zichzoo
zoodoor
doordien
dien
had, en
man
had laten
laten betooveren.
betooveren.
man had
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Welk gesprek de
met zijn
voerde
zijn broeder voerde
de squatter met
dit
a:O.iep.
en
hoe
en hoe
afliep.
Nadat Samuel
Samuel Dickson
Dickson zijn
zijn vriend
vriend Georges
Georges Clinton
Clinton verlaten
verlaten
had,
keerde hij
hij niet
nietterstond
terstondnaar
naarzijne
zijnewoning
woning terug,
terug, maar
maar
had, keerde
begaf
zich eerst
eerst naar
naar het
hethuis
huisvan
van
zijn
broeder,daar
daardeze
deze
begaf zich
zijn
broeder,
spoedig mogelijk
mogelijk bij
bij hem
hem te
te willen
willen
hem
verzocht·•had,
hem verzocht
had, zoo
zoo spoedig
komen.
Hij was
was al
al nieuwsgierig
nieuwsgierig om
omteteweten,
weten,welke
welkedringende
dringende
komen. Hij
redenen
tegenwoordigheid aldaar
aldaar vereischten.
vereischten.
redenen zijne tegenwoordigheid
De
zon stond
stond nog hoog
hoog aan
aan den
den hemel,
hemel, toen
toen hij
hij do
dewoning
woning
De zon
hijzag,
zag,was
waszijn
zijn
van
Joshua Dickson
Dickson bereikte.
bereikte. De
De eerste,
eerste, dien
dienhij
van Joshua
broeder
zelf, die
dio hem,
hem,opopzijn
zijngeliefkoosd
geliefkoosdpaard
paardgezeten
gezeten en
en
brooder zelf,
met zijne
zijne buks
buksdwars
dwarsover
overden
denzadel,
'ladel,iningalop
galoptetegemoet
gemoetkwam.
kwam.
- Ben je
je daar
daar eindelijk,
eindelijk, Samuel?
Samuel? zei
zei de
de squatter
squatter op
op een
een
goedhartigen
terwijl hij
hij hem
hem een
eenhartelijken
hartelijken handdruk
handdruk
goedhartigen toon,
toon, terwijl
verlangde cr
zoo naar
zien, dat
dat ik,
ik, als
als ik
ik
gaf.
gaf. Ik verlangde
er al
al zoo
naar om
om je
je te zien,
je niet
niet ontmoet
ontmoet had,
had, tot
totaan
aanjejewoning
woningzou
zoudoorgereden
doorgereden zijn.
zijn.
wil toch
tochhopen,
hopen, dat
dat ererniets
nietstreurigs
treurigs bij
bij jejevoorgevoorge- Ik wil
vallen
J oshua ??
vallen is, Joshua
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- Niet
Niet in
in 't't minst,
minst, Sam!
Sam! Het
lIet klimaat
klimaat is
is hier
hier uitmuntend,
uitmuntend,
daaruit kunt
kuntopmaken,
opmaken,dat
datmenschen
menschenen
enbeesten
beesten allen
allen
zooals
zooals je
je daaruit
zoo
water.
zoo gezond
gezond zijn
zijn als
als vischjes
vischjes in
in het water.
- Des
Ikmoet
moetbekennen,
bekennen,dat
datjejeuitnoodiging
uitnoodigingom
om
beter. Ik
Des te beter.
spoedig bij
spoedig
bij je
je te
te komen
komenmij
mijeenigszins
eenigszinsongerust
ongerustgemaakt
gemaakthad
had::
nu ben
weer gerust
gerust gesteld.
gesteld.
ben ik weer
danwerkelijk
werkelijkongerust
ongerust gemaakt?
gemaakt? Heeft
Heeft
- Maar
Maar heb
heb je je
j dan
die
kleine Diana
Diana jejemisschien
misschienwat
watopopdedemouw
mouwgespeld
gespeld?
Maar
die kleine
? Maar
waarom
zoo laat?
waarom kom
kom je zoo
ik eerst
eerst nog
nog ergens
ergens anders
anders heen
heenmoest,
moest, waarbij
waarbij
- Omdat
Omdat ik
heel veel
nietdacht,
dacht,dat
datmijne
mijnetegenwoordigtegenwoordigheel
veel haast
haast was,
was, en
en ikikniet
heid
dadelijk vereischt
vereischt werd.
werd.
heid dadelijk
had je toch
toch mis,
mis, Sam! maar
maar nu
nu ben
ben je
je er
er toch,
toch, en
en
- Dat
Dat had
dat
doet mij
mij pleizier,
pleizier, ofschoon
ofschoon ik
liever gehad
gehad had,
had, dat
dat je
je eer
eer
dat doet
ik liever
gekomen
Dat zou
zou ons
onsbeiden
beidentijdverlies
tijdverlies bespaard
bespaard hebhebgekomen waart:
waart. I)at
ben en,
weet, tijd
tijd is
is geld.
geld.
ben
en, zooals
zooals je weet,
hebt gelijk,
gelijk, Joshua! Welnu,
Welnu, hier
hier ben
ben ik
ik:: ik
ik luister
luister
- Je hebt
Waarmoet
moetjejemij
mijover
overspreken
spreken?
naar
je. Waar
naar je.
?
Over
een gewichtige
gewichtige zaak,
zaak, waaromtrent
waaromtrent ik
ik gaarne
gaarne je
je
Over een
raad
eens zou
zou willen
willen inwinnen.
inwinnen. Je
Jebent
bentdedewijste
wijstevan
vandedeheele
heele
raad eens
familie, Sam
Sam!!
mooie wijsheid!
wijsheid I riep
Samuel lachende
lachende uit,
uit, een
een
- Een
Een mooie
riep Samuel
altijd op
op uitloopt,
uitloopt, dat
dat ik
ik jeje help
help in
in
mooie
mooie wijsheid,
wij sheid,die
die er
er altijd
het
volbrengen van
van de
dedwaasheden,
dwaasheden, die
in menigte
menigte in
in je
je
het volbrengen
die er in
ontsteld
brein opkomen.
opkomen.
ontsteld brein
daarzegt
zegt isiswel
wel iets
iets aan.
aan. Maar
Maar toch
toch heb
heb
- Van
wat jejedaar
Van wat
je zeker
zeker van
vando
detien
tienkeergin
keeren negenmaal
negenmaal gelijk.
gelijk.
je dat
dat toe,
toe, Joshua
J oshua?? Dan
Dan is
is het
het goed.
goed.
- Stem je
- Waarom
zou ik
ik dat
datniet
niettoestemmen?
toestemmen? 't'tIs
Is immers
immers de
de
Waarom zou
waarheid. Weet
het dan
dan niet,
niet, dat,
dat,als
alsjejealsalseen
eenwijze
wijze
waarheid.
Weet ik
ik het
redeneert
en meerendeels
meerendeels als
als den
èengek
gekhandelt,
handelt,zulks
zulksalleen
alleen
redeneert en
de hartelijke
hartelijke toegenegenheid,
toegenegenheid, die
die je
jeaan
aanmij
mij
voortkomt uit
voortkomt
uit de
toedraagt?? Ik
ben niet
niet ondankbaar,
ondankbaar, hoor,
hoor, Samuel!
Samuel! en
en ik
ikhoud
houd
toedraagt
Ik ben
ik het
het jejeook
ook niet
niettelkens.
telkens.
ook
zeg ik
ook veel
veel van
van je,
je, al zeg
hebnooit
nooitaan
aanjejetoegenegenheid
toegenegenheidgetwijfeld,
getwijfeld, Joshua!
- Ik heb
je jaagt
jaagt mij
mij met
metjejewoorden
woorden een
een geduchte
geduchte vrees
vrees aan.
aan. mar
maar je
- En
En waarom
waarom dat,
dat, Sam
Sam?? hernam
hernam de
de squatter
squatter met
meteen
een
lach.
gullen lach.
'Vel,
omdat telkens,
telkens, wanneer
wanneer je
je op
opzulk
zulkeene
eenewijze
wijze
Wel, omdat
tegen mij
mij spreekt,
spreekt, als
als je
je op
op dit
ditoogenblik
oogenblik doet,
doet, dit
dit een
eenvoorvoortegen
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ofvan
vaneenig
eenignoodlottig
noodlottig
teeken
van eenig
eenig dwaas
dwaas denkbeeld
denkbeeld of
teeken van
plan is.
plan
- Ik
merk wel,
wel, dat
dat ikikjeje
niet
kan
misleiden,Sam
Sam!! ik
ik
Ik merk
niet
kan
misleiden,
moet zeggen,
moet
zeggen, dat
dat je
je je
je niet
niet zoo
zoo gemakkelijk
gemakkelijk laat
laat bedotten.
bedotten.
- Zoo!
dan good
goed geraden,
geraden, Joshua
J oshua?
Zoo ! Heb
Heb ik dan
?
- Ik
zeg niet
niet neen
neen:: er
erisisveel
veelvoor
voorenenererisisook
ookveel
veeltegen.
tegen.
Ik zeg
- Welnu, vertel
je weder
weder in
in het
het
vertel mij
mij nu
nu maar,
maar, welke
welke gril je
hoofd
gekomen is,
dan zal ik
ik je
je dadelijk
dadelijk wel
zeggen, hoe
hoe ik
ik
hoofd gekomen
is, dan
wel zeggen,
er over
er
over denk.
denk.
- Neen,
wij al
al bij
bij mijne
mijne
nu niet,
niet, Samuel
Samnel!! Bovendien
Bovendien zijn
zijn wij
Neen, nu
juist de
de tijd
tijd van
van het
hetmiddagmaal.
middagmaal. Als
Als dit
dit
woning,
het is
is juist
woning, on
on het
afgeloopen
wij eens
eens met
met elkaar
elkaar praten.
praten.
afgeloopen is,
is, zullen
zullen wij
- Alleen?
Onder vier
vieroogera
oogen?
Alleen ? Onder
?
- Neen, Samuel!
Samuel! Bij
Bij de
dezaak,
zaak,waarover
waarover ik
ikjejewil
wilspreken,
spreken,
wij allen
allen belång
belàng:: wij
wij zullen
zullenererdus
dusaan
aantafel
tafelonder
onder
hebben
hebben wij
het
genot van
van een
een glas
glas wijn
wijn eens
eensover
overpraten.
praten.
het genot
verkiest, hernam
hernam Samuel
Samuel;; maar
maar ik
ikherhaal
herhaal het
- Zooals
Zooals je verkiest,
je woorden
woorden mij
mij eene
eeneduchtige
duchtigevrees
vreesaangejaagd
aangejaagdhebben.
hebben.
je, dat je
bent een
een la
laffe
kerel, zeide
zeide Joshua.
Joshua.
- Je
Je bent
ffe kerel,
--- Of
Ofeen
eenwijs
wijsman,
man,zooals
zoo alsjejeme
mestraks
straksnoemdet,
noemdet,hernam
hernam
Samuel,
terwijl hij
hij met
met het
het hoofd
hoofd schudde.
schudde.
Samuel, terwijl
- Dat
komt alalopophetzelfde
hetzelfdeneer,
neer,zeide
zeideJoshua
Joshualachende.
lachende.
Dat komt
En daar
daar de
de beide
beidebroeders
broeders juist
juistbij
bijde
dedeur
deurder
derwoning
woning
En
zij af,
af, gaven
gaven hunne
hunne paarden
paarden aan
aan
gekomen
waren, stegen
stegen zij
gekomen waren,
bedienden over
over en
en traden
traden den
den parlour
parlour binnen,
door
bedienden
binnen, begeleid door
hun tot
tot voorvoorDardar, die
hen vroolij
vroolijkk vooruitgesneld
Dardar,
die hen
vooruitgesneldwas
was en
en hun
looper diende.
diende.
looper
bij het
het vuur.
vuur. Toen
Toen
Mistress Dickson
hare dochter
dochter zaten
zaten bij
Mistress
Dickson en
en hare
zij beiden
beiden zagen
zagen aankomen,
aankomen, stonden
stonden zij
zij op
open
engroetten
groetten hen
hen
zij
vriendelijk.
hebikikhem
hemeindelijk,
eindelijk,riep
riepJoshua
Joshua
Hier heb
uit,uit,
ter terwijl
vrij 1 hij
hetvuur
vuurhield
hield;
hetheeft
heeftmij
m!j
zijne laarzen
laarzen beurtelings
beurtelings voor
voor het
zijne
; het
heel wat
wat moeite
moeite gekost
gekost;; je
je moogt
moogt hem
hem wel
weleens
eensduchtig
duchtig
heel
Susanna !
beknorren, Susanna!
- Mijn man
man heeft
heeftalalmet
metongeduld
ongeduldopop
zittentetewachten,
wachten,
je jezitten
broeder!
Och, hij
hij heeft
heeftzeker
zekerweer
weerdedeeen
eenofof
anderedwaasheid
dwaasheid
andere
- Och,
het hoofd
hoofd en
en wil
wildeze
dezedoor
doormij
mijlaten
latengoedkeuren.
goedkeuren.
in het
dat niet,
niet, Samuel!
Samuel!
- Denk dat
Je zult
zult wel
wel zien,
zien,dat
datikikgelijk
gelijkheb....
heb ...•
Goedendag,
dag,
Goeden
- Je

167
beste
meid!! voegde
bij, terwijl
terwijl hij
hij zijne
zijnenicht
nichtomhelsde,
omhelsde,
beste meid
voegde hij
hij er bij,
die
zijne
liefkoozingen mot
mot do
domeeste
meeste vriendelijkheid
vriendelijkheid beantbeantdie zij
no liefkoozingen
woordde;
heb ik
ikniet
niotgoed
goedopgepast,
opgepast,dat
datikikgekomen
gekomenben
ben?
woordde ; welnu, heb
?
- Nu maar
maar aan
aan tafel,
tafel,zoido
zeido Joshua,
Joshua,als
alshet
heteten
etenten
tenminste
minste
klaar
is.
klaar is.
- Wij
hebben op
op jejegewacht
gewacht:
wijkunnen
kunneneten,
eten,zoodra
zoodra
Wij hebben
: wij
je verkiest.
verkiest.
- Dan maar
maar dadelijk
dadelijk;; want
wantikikheb
~ebeen
eenhonger
hongerals
alseen
eenpaard.
paard.
Men
eetkamer, en
en nu
nuschaarden
schaarden heeren
heeren
Men begaf
begaf zich
zich naar
naar de eetkamer,
en bedienden,
bedienden, ten
tengetale
getalevan
vanminstens
minstensdertig
dertigpersonen,
personen,mannen,
mannen,
vrouwen
kinderen, zich
zich rondom
rondom de
de groote
grootetafel,
tafel, die
die de
de
vrouwen en
en kinderen,
geheele
dagelijks bij
bij gelegenheid
gelegenheid van
vanden
den maaltijd
maaltijd
geheele huishouding dagelijks
vereenigde.
Joshua
Dickson zat
zat aan
aanhet
hethoofd
hoofdder
dertafel
tafeltusschen
tusschenzijn
zijn
Joshua Dickson
broeder
en zijn
zijn oudsten
oudsten zoon,
zoon, daarop
daarop volgden
volgden de
de vrouw
vrouwen
de
broeder en
en de
dochter
van den
den squatter,
squatter,zijne
zijnebeide
beideandere
anderezonen
zonenen
en eindelijk
dochter van
de bedienden, naar gl;llang van het gewichtige van hun werk debin,arglvhetwicanurk
hunnenheer
heerinindienst
dienstgeweest
geweest
en
van den
dentijd,
tyd,dien
dienzijzijbijbijhunnen
en van
waren.
De
squatter at
at en
endronk
dronkalsalsiemand,
iemand,wien
wieneene
eenehevige
hevige
Do squatter
inspanning
des lichaams
liohaamseen
eenongeloofelij
ongeloofelijken
eetlust gegeven
gegeven
inspanning des
ken eetlust
heeft;
de ontzaglijke
ontzaglijke hoeveelheden
hoeveelheden vleesch
vleesch en
en groenten,
groenten, die
die
heeft ; de
hij
ieder oogenblik
oogenblik op
op zijn
zyn bord
bord opstapelde,
opstapelde, werden
werden door
door hem
hem
hij ieder
met
eene schrikbarende
schrikbarende snelheid
snelheid naar
naar binnen
binnen gewerkt.
gewerkt.
met eene
Terwijl hij
hij zich
zichaan
aandeze
deze
kauwendebezigheid,
bezigheid,die
dievoor
voor
kauwende
hem
zoo gewichtig
gewichtig was,
was, toewijdde,
toewijdde, hield
hield hij,
hij, zonder
zonder dat
dat hij
hij
hem zoo
da~rdoor
een hapje
hapjo minder
minder nam,
nam, het
hetgesprek
gesprek aan
aanden
dengang,
gang,
daardoor een
dronk
stevig, praatte
praatteenenlachte
laohtemet
meteene
eenevroolijkheid,
vroolijkheid,welke
welke
dronk stevig,
aan
zijn broeder,
broeder, die
die hem
hem door
door en
endoor
doorkende,
kende,tetegedwongen
gedwongen
aan zijn
scheen
dat zij
zij natuurlijk
natuurlijk zou
zou hebben
hebben kunnen
kunnen zijn.
zijn.
scheen dan
dan dat
Samuel
Dickson, die
die innerlijk
innerlijk ongerust
ongerust was
wasen
envermoedde,
vermoedde,
Samuel Dickson,
dat er
er eenige
eenigegewichtige
gewichtigegebeurtenis
gebeurtenisachter
achterdeze
dezevoorgewende
voorgewende
vroolijkheid
weinig, dronk nog
nog minder
minder en
enbepaalde
bepaalde
vroolijkheid school,
school, at
at weinig,
er zich
zich toe,
~oe,een
eenlakoniek
lakoniekantwoord
antwoord tetegeven
gevenop
opde
devragen,
vragen,
welke
zijn broeder
broeder zonder
zonder ophouden
ophouden tot hem
hem richtte.
richtte.
welke zijn
ietsbijzonders
bijzonders
De
maaltijd ging
ging alzoo
alzoo voorbij,
voorbij, zonder
zonderdat
datereriets
De maaltijd
voorviel;
deze afgeloopen
afgeloopen was,
was, stonden
stonden de
debedienden
bedienden
voorviel ; toen
toen deze
op
en verlieten
vertrek, en
bleef de
de familie
familie er
er alleen
alleen
op en
verlieten het
het vertrek,
en nu bleef
in over.
over.
De beide
beide vrouwen
vrouwen wilden
wilden zich
zichinsgelijks
inegelyksverwijderen,
verwijderen,maar
maar
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de
squatter verzocht
verzocht haar
haarmet
meteen
eengebaar,
gebaar,tetewillen
willenblij
blfjven,
de squatter
ven,
en zeide
hU zijn
zijnbroeder
broedernog
nogeens
eensinschonk
inschonk::
en
zeide tot
tot haar,
haar, terwijl
terwUI hij
Wij moeten
- ·WU
moeten eens
eens praten.
praten.Blijf
BlUfhier
hier:
tegenwoordigheid
: jejetegenwoordigheid
is hier
hier noodig.
noodig.
op een
een toon,
toon, die
die zoo
zoo
Deze
woorden werden
werden uitgesproken
uitgesproken op
Deze woorden
IUnrecht
strUd was
wasmet
metdien,
dien,waarop
waarophij
hUgedurende
gedurende den
den
lijnrecht in strijd
maaltU
d gesproken
gesprGken had, dat
dat moeder
moeder en
endochter
dochtercell
een ongerusten
ongerusten
maaltijd
blik
met elkaar
elkaar wisselden
wisselden en
en zwijgend
zwUgend weder
weder plaats
plaats namen.
namen.
blik met
bU zich
zich zelven.
zelven. 'Velke
- Ziezoo,
bromde Samuel
Samuel Dickson
Dickson bij
Welke
Ziezoo, bromde
verrassing heeft die gek nu voor ons be~paard?
verasinghftdkuvornsbepad?
ZUn
broeder liet hem
hem daaromtrent
daaromtrent niet
niet lang
langininonzekerheid
onzekerheid
Zijn broeder
verkeeren.
Na
een groot
groot glas
glaswhisky
whiskyin in
één
slok
leeggedronken en
en
Na een
één
slok
leeggedronken
zich
den mond
mond met
met de
dekeerzijde
keerzUdezijner
zUnerhand
handafgeveegd
afgeveegdtetehebhebzich den
ben,
hemde de
de squatter
squattereen
eenpaar
paarmalen,
malen,zonder
zondertwijfel
twijfel om
om
ben, hemde
zUne stem
stemmeerdere
meerdereduidelijkheid
duidelijkheid te
te geven,
geven, ging
ging achter
achter
aan
aan zijne
in
den rug
rug van
van zijn
zijn stoel
stoel liggen,
liggen, sloeg
sloeg een
een blik
blik in
in do
de rondte
rondte
in den
en zeide
zeide met
met eene
eene welluidende
welluidende stem
stem::
dank zijn
zUn wij
wU nu
nuininonze
onzenieuwe
nieuwewoning
woninggeheel
geheel
- Gode
Gode zU
zij dank
en al
al gevestigd;
gevestigd; wij
wij kunnen
kunnenden
denwinter
winterenen
zUllekoude
koudezonder
zonder
zijne
in de
dewoning
woning isis op
op orde,
orde, de
de
eenige
vrees afwachten.
afwachten. Alles
Alles in
eenige vrees
bedienden
zU te doen
doen hebben.
hebben. Mijne
Mijne tegentegenbedienden weten
weten allen,
allen, wat
wat zij
woordigheid
dus niet
niet langer
langer noodig.
noodig. Bijgevolg
BUgevolg is
is het
het
woordigheid is
is hier dus
oogenblik
om eens
eens ernstig
ernstigover
overonze
onzezaken
zaken te
te spreken.
spreken.
oogenblik gekomen om
wij den
den tijd
tijdnog
nogwel
welvoor,
voor, hernam
hernam
- Nu,
daar hebben
hebben wij
Nu, daar
Samuel
laat, ik
ik zal
zaljejedus
duseen
eengoede
goede
Samuel eensklaps,
eensklaps,het
hetisis al
al laat,
nachtrust
toewenschen en
en heengaan
heengaan:: als
als die
die zaken,
zaken, zooals
zooals jeje
nachtrust toewenschen
ze
noemt, van
van een
een ernstigen
ernstigen aard
aard zijn,
zijn, dan
dan is
is het
het beter,
beter, dat
dat
ze noemt,
wij
morgen eens
eens op
op ons
ons gemak
gemak over
over spreken.
spreken.
wij er morgen
- Wel, Samuel
Samuel!! wil
wil jojeons
onsdan
danmaar
maarweer
weerdadelijk
dadelijk van
van
het genoegen
genoegen van
van je
je bijzijn
bijzijn berooven
berooven?
.
?
moet het
hetmij
mijmaar
maarniet
nietten
tenkwade
kwadeduiden,
duiden,Joshua
Joshua.!
- Je moot
!
aan;-;
antwoordde
terwijl hij
hij andermaal
andermaal eene
eene poging
poging aan
antwoordde Samuel,
Samuel, terwijl
wendde om van tafel op te staan; maar daar ik mij vandaagwendomvatflpsn;rdaikmjvg
naarmijne
mijne
heel
wat vermoeid
vermoeid heb,
heb, wordt
wordt het
het tijd,
tijd, dat
datikiknaar
heel wat
woning
woning terugkeer.
- Ik hoop,
hoop, dat je
je het mij
mij niet
niet kwalijk
kwalijk zult
zult nemen,
nemen, als
als ik
ik
er op
op aandring,
aandring, dat
datjejenog
nogwat
wathier
hierblijft,
blijft,Samuel
Samuel!
hernam
! hernam
Joshua;
vergeet, dat
dat ik
ikjeje verzocht
verzocht heb,
heb, vanavond
vanavond hier
hier tete
Joshua ; je vergeet,
te spreken.
spreken.
willen komen bepaaldelijk
bepaaldelijk met
methet
hetdoel
doelom
omeons
eens met
metjeje te
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- Dat
is waar
waarook:
ook:ikik
had
waarlijkvergeten,
vergeten,zeide
zeide
Dat is
had
hethet
waarlijk
Samuel, terwijl
terwijl hij
hij zich
zich weder
weder op
opzijn
zÜnstoel
stoelliet
lietneervallen
neervallenals
als
hij zich
zich niet
nietkan
kanonttrekken,
onttrekken, met
met
iemand,
die iets,
iets, waaraan
waaraan hij
iemand, die
tegenzin doet.
tegenzin
doet.
vervolgde de
squatter, heb jo
jo mijne
mijne bevelen
bevelen ten
ten
- Harry!
Harry ! vervolgde
de squatter,
uitvoer
gebracht?
uitvoer gebracht?
- Sa,
vader!! antwoordde
antwoordde de
de jongeling.
jongeling.
Ja, vader
hij met
mettevredenheid,
tevredenheid, en
en voegde
voegde er,
er, nadat
nadat
- Goed,
zeide hij
Goed, zeide
hij
zijn glas
glas weder
weder ingeschonken
ingeschonken had,
had, bij
bij:: In één
één woord,
woord, en
en
hij zijn
niet langer
langeryin
"Ïn het
het onzekere
onzekere tetelaten,
laten,moet
moetikikjejezeggen,
zeggen,
om
om je niet
dut
ik jejeover
overeen
eenuur,
uur,datdat
is zeggen
te zeggen
zoodradedemaan
maan
dat ik
is te
zoodra
opgegaan
verlaten.
opgegaan is,
is, zal verlaten.
- Zult ge
ge ons
ons verlaten
verlaten?
zeiden Diana
Dianaen
enhare
haremoeder
moedermet
met
? zeiden
cene
verwondering, waaraan
waaraan vrees
vreés gepaard
gepaard ging.
ging.
eene verwondering,
zeg jo
je daar
daar?
riepSamuel
Samueluit.
uit.Wat
Watmoet
moetdie
diedwaasdwaas- Wat zeg
? riep
heid
weer beteekenen
beteekenen ? Moeten
Moeten wij
wij onze
onze zwerftochten
zwerftochten door
door de
de
heid weer
Ik moet
moet je zeggen,
zeggen,
prairieën
weer van
van meet
meet aan
aan beginnen
beginnen P? Ik
prairieën weer
dat
ik er,
er,wat
watmij
mijbetreft,
betreft,genoeg
genoeg van
van heb
heb:: ik
ik lieb
heb het
het hier
hier
dat ik
ik blijf
blijf hier
hier dus.
dus.
naar
mijn zin
zin en ik
naar mijn
- Dat
staat jejevrij,
vrij,Samuel
Samuel!! Ik
Ikheb
hebvolstrekt
volstrekt geen
geen plan
plan
Dat staat
om
je met
metmij
mijmee
meete te
nemen;
bovendienzal
zalmijne
mijneafwezigheid
afwezigheid
om je
nemen
; bovendien
ik wil
wil
naar
alle waarschijnlijkheid
waarschijnlijkh«ûd niet
van langen
langen duur
duur zijn
zijn;; ik
naar alle
niet van
slechts
een ontdekkingsreis
ontdekkingsreis gaan
doen, en anders
anders niets.
niets.
slechts een
gaan doen,
reis!! riepen
riepen de
de beide
beide vrouwen
vrouwen uit, terwijl
terwijl zij
zij hare
hare
- l~eu
Een reis
handen
van wanhoop
wanhoop ineenwrongen.
ineen wrongen.
handen van
je dat woord
woord beter
beter bevalt.
bevalt.
- Eene
ontdekking, als je
Eene ontdekking,
- Ik moet
moet je
je zeggen,
zeggen, dat
dat dit
ditplan
planzoo
zoodwaas
dwaasis,is,als
alser
erooit
ooit
een in
in iemands
iemandsbrein
breinopgekomen
opgekomenisis!
riepSamuel
Samuelwoedend
woedenduit,
uit,
! riep
en
mag ik
ik jejeeens
eensvragen,
vragen, Joshua!
Joshua! wat
wat het
hetdoel
doel van
van die
die
en mag
mooie onderneming
je huis
huisen
enjejefamilie
familie te
mooie
onderneming isisP?Wat
Wat noopt
noopt je, je
verlaten om avontuurlijke tochten te ondernemen, ik weet nietverlatnomuijkchtenodrm,ikwtne
denk, dat
dat je
je het
het zelf
zelf ook
ook niet
niet eens
eens weet.
weet.
waarheen,
waarheen, en
en ik denk,
- Eene
Eene reden,
reden, die
die jejezult
zultgoedkeuren
goedkeuren;; daar
daar houd
houd ik
ik mij
mij
stellig
van overtuigd,
overtuigd, Samuel!
Samuel! antwoordde
antwoordde hij, terwijl
terwijl hij
hij zijn
zijn
stellig van
glas weder
weder leegdronk.
leegdronk.
ik sterk
sterkaan,
aan,bromde
bromdeSamuel,
Samuel, terwijl
terwijl hij
hij
- Daar
Daar twijfel
twijfel ik
het hoofd
hoofd schudde.
schudde.
met het
wensch de
de omstreken
omstreken te
te verkennen,
verkennen, vooreerst
vooreerst om
om tete
- Ik wensch
weten, waar
waar wij
wij wonen,
wonen, verder,
verder,wie
wieonze
onze buren
buren zijn,
zijn, en
en in
in
weten,
de laatste
laatste plaats,
plaats, ofofhet
hetmogelijk
mogelijkis,is,met
methen
henhandelsbetrekhandelsbetrekde
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het komt
komt mij
mij voor,
voor, dat
dat dit
ditalles
alles toch
toch
kingen
aan te knoopen;
knoopen ; het
kingen aan
nog
zoo dwaas
dwaas niet
niet is.
is.
nog zoo
het ook
ook niet,
niet, Joshua!
Joshua! Maar
Maar zijn
zijn de
de redenen,
redenen, die
die
- Dat
Dat is het
je daar
daar opgeeft,
opgeeft, de
de eenige,
eenige, die
diejeje
bewegen,dezen
dezen tocht
tocht te
te
bewegen,
ondernemon
ondernemen ??
- De eenige,
eenige, ja,
ja,Samuel
Samuel!
maar ikikgeloof,
geloof,dat
datdeze
deze gewichtig
gewichtig
! maar
genoeg
genoeg zijn
zijn om
om....
... .
- Welnu!
viel Samuel
Samuel hem
hem in
in de
de rede;
rede; als
als je
jeer
er geen
geen
Welnu! viel
andere
dan zou je
je maar
maar het
hetbest
bestdoen,
doen,als
als
andere redenen
redenen voor
voor hebt,
hebt, dan
je stilletjes
stilletjes thuis
thuis bleeft.
bleeft.
waarom dat
dat?
- En waarom
? .
- Eenvoudig
noodeloos is. Die
Dieinlichtingen,
inlichtingen,
Eenvoudig omdat
omdat je
je reis noodeloos
je je
je zoo
zoo ver
ver hier
hier vandaan
vandaan wilt
wilt verschaffen,
verschaffen, kan
kan ik
ik je
je
welke
welke je
wel dadelijk
dadelijk geven,
geven, zonder
zonder dat
dat je er een
een voet
voetvoor
voorbehoeft
behoeftte
te
verzetten,
aan deze
deze tafel,
tafel, waaraan
waaraan wij
wij zitten.
zitten.
verzetten, hier,
hier, aan
hij op
op een
een verwonderden
verwonderden toon
toon uit.
uit.
- Jij?
Jij ? riep
riep hij
ik, en
en dat
dat nog
nog wel
wel, bepaalde
inlichtingen::
- Ja,
Ja, ik,
bepaalde en
en juiste inlichtingen
daar
voor in.
in.
daar sta
sta ik
ik je voor
SlJ,muel nieuwsgierig
nieuwsgierig aan.
aan.
Allen keken
keken Samuel
niet op
op verdacht
verdacht geweest,
geweest, niet
nietwaar
waar?
her- Daar
Daar was
was je niet
? hernam
hij, terwijl
terwijl hij
hij zich
zich in
inzijne
zijnezegepraal
zegepraal vermeide.
vermeide. Welnu,
Welnn,
nam hij,
luister naar
naar mij
mij!!
niet begrijp,
begrijp,
- Met
alle genoegen,
genoegen, Samuel
Samuel!! ofschoon
ofschoon ik niet
Met alle
hoe
....
hoe....
- Je hoeft
hoeft ook
ook niets
nietstetebegrijpen
begrijpen;
zult echter
echter lichtelijk
lichtelijk
; je zult
inzien, dat ik, wat ik je zal zeggen, van jagers en van Rood- inze,datkwjlzegn,vars Rodhuiden
vernomen heb.
heb.
huiden vernomen
- Van jagers
jagers ?P Van Roodhuiden
RoodhuidenPP
wemelt daarvan
daarvan hier
hier in
in de
deomstreken
omstreken:: wist
wist je
je dat
dat
- Het wemelt
niet?
kan niet
nietuitgaan,
uitgaan,zonder
zonder dat
datikikererontmoet,
ontmoet, eene
eene
niet ? Ik
Ik kan
reden,
tusschen twee
haakjes, ernstig
om je te
te
reden, die,
die, tusschen
twee haakjes,
ernstig genoeg
genoeg is
is om
bewegen,
te blijven,
blijven, ten
ten einde
einde over
over je
je familie
familie en
en over
over je
je
bewegen, hier
hier te
bezittingen
waken.
bezittingen te waken.
ons je
je inlichtingen
inlichtingen dan
dan eens
eens hooren,
hooren, Samuel
- Laat
Samuel!I zeide
Laat ons
Joshua
een gemelijken
gemelijken toon.
toon.
Joshua op een
-— Komaan
denkt, dat
dat je
jever
vervan
Tanalle
alleandere
andere
Komaan dan
dan maar
maarI! Je
Je denkt,
nietwaar
waar?
daarin bedrieg
bedrieg
Blanken
verwijderd bent,
bent, niet
Blanken verwijderd
? Welnu, daarin
je je
tenzeerste,
zeerste, Joshua
Ik moet
moet je
je zeggen,
zeggen, als
als het
het jeje aanaanj ten
Joshua!I Ik
genaam
zijn, dat
dat je,
je, ofschoon
ofschoon wij
wij ons
ons midden
midden op
op het
het
genaam kan
kan zijn,
grondgebied
Roodhuiden bevinden
bevinden en
en door
door zeer
zeer oorlogoorloggrondgebied der
der Roodhuiden
.
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zuchtige
Indiaansche volken
volken omgeven
omgeven zijn,
zijn, nogtans
nogtans rechts
rechts en
en
zuchtige Indiaansche
links
aan den
den oever
oever der
der rivier
rivier naburen
naburen hebt,
hebt, die niet
niet ver
ver van
van
links aan
je verwijderd
verwijderd zijn
zijn:: pioniers
pioniers evenals
evenals wij,
wij, zonder
zonder nog een
een fort
fort
te rekenen,
rekenen, dat
dat reeds
reeds twee jaren
jaren geleden
geleden opgericht
opgericht is
tot het
het
is tot
drijven
van den
den ruilhandel
ruilhandel ininpelterijen
pelterijen met
metdedeRoodhuiden.
Roodhuiden.
drijven van
- Is het
het mogelijk
mogelijk I riep
riep Joshua
Joshua verbaasd
verbaasd uit.
uit.
weet jeje wel,
wel,vervolgde
vervolgdeSamuel,
Samuel,hoe
hoedie
dieprachtige
prachtige
- En
En weet
rivier,
aan welker
welkeroever
oeverjojo woning
woning gebouwd
gebouwd is,
is, heet
heet!'? Deze
Deze
rivier, aan
is niets
niets meer
meer of
ofminder
minder dan
dan een
een van
van je
jeoudste
oudste kennissen,
kenniSBen, in
in
één
woord niets
niets minder
minder dan
dan de
de Missouri.
Missouri.
één woord
- De Missouri
Missouri I
- Ja, Joshua!
Joshual Hoe
Hoevindt
vindtjeje dat
dat nu
nuwel
welP
?
J:oshua
liet, zonder
zonder teteantwoorden,
antwoorden, het
hei hoofd
hoofd op
op de
de borst
borst
Joshua liet,
zakken.
was een
een oogenblik
oogenblik van
van stilzwijgen.
stilzwijgen.
zakken. Er
Er was
Samuel
zich in
in de
dehanden,
handen, terwijl
terwijl hij
hij zijn
zijn broeder,
broeder,
Samuel wreef
wreef zich
die in
in ernstige
ernstigeoverpeinzingen
overpeinzingenverdiept
verdieptscheen,
scheen,spottend
spottend aankeek.
aankeek.
Hij
wilde zijne
zijne zegepraal
zegepraal volkomen
volkomen maken.
maken.
Hij wilde
- Wat
dunkt je
je nu
nu wel
welvan
vandeze
dezeinlichtingen,
inlichtingen, beste
beste
Wat dunkt
Joshua?
vroeg hij
hij hem.
hem.
Joshua? vroeg
De squatter
squatter richtte
richtte het
het hoofd
hoofd op,
op.
Ben
zeker van,
van, dat
dat zij
zij juist
juist zijn?
zijn? vroeg
vroeg hij.
hij.
Ben je er
er zeker
- Zoo
je zo
zemaar
maar kunt
kuntverlangen.
verlangen.
Zoo juist,
juist, als je
- Als dat
dat zoo
zoo is,
is, dan
dan vind
vind ikikzezeuitmuntend.
uitmuntend.
- Komaan,
Samuel verheugd
verheugd;; nu ben
ben jeje ten
ten minste
minste
Komaan, zei
zei Samuel
openhartig.
- Ben
ik dat
dat dan
dan niet
nietaltijd
altijdgeweest
geweest?P
Ben ik
- Wel zeker.
zeker.
- Dus erken
erken jejenu
nuhet
hetnoodelooze
noodeloozevan
vandedevoorgenomen
voorgenomenreis
reis?P
Wel zeker
zeker niet.
niet. Het
Hettegendeel
tegendeel isis waar.
waar.
-— Ik?
Ik ? Wel
- Wat
Is het
hettegendeel
tegendeel waar
waar ?P riep
riep Samuel
Samuel op een
een ververWat P? Is
wonderden
wonderden toon
toon uit.
zeker, laat
laat ons
onseens
eensbedaard
bedaard over
overdedezaak
zaakspreken,
spreken,
- Wel zeker,
hernam
op een
een kalmen
kalmen toon.
toon.Aangenomen,
Aangenomen, hetgeen
hetgeen bij
bij mij
mij
hernam hij
hij op
aan
geen twijfel
twijfel onderhevig
onderhevig is, dat
dat al
al wat
watjejemij
mijmeegedeeld
meegedeeld
aan geen
hebt,
waarheid behelst,
behelst, dan
dan isishet
hetvoor
voormij
mijintegendeel
integendeel van
van
hebt, waarheid
het
uiterste gewicht,
gewicht, mij
mij naar
naar het
hetfort
forttetebegeven
begevenen
enaan
aan
het uiterste
mijne
naburen een
bezoek te
te brengen,
brengen, ten
teneinde
eindebetrekkingen
betrekkingen
mijne naburen
een bezoek
met
aan te
te knoopen,
knoopen, en
en dat
dat wel
welzonder
zonder eenig
oenig uitstel,
uitstel, ten
ten
met hen aan
einde
concurrentie te
te voorkomen.
voorkomen.
einde concurrentie
- Welke concurrentie
conourrentie ?P riep
verbaasd uit.
riep Samuel verbaasd

172
- 'tV
cl, die
die zou
zou ererlicht
lichtkunnen
kunnenkomen.
komen.Denk
Denkjejemisschien,
misschien,
Wel,
dat die
die naburen,
naburen, waarover
waarover je spreekt,
spreekt, niet
niet weten,
weten, dat
dat ikikmij
mij
dat
hier metterwoon
metterwoon neergezet
neergezet heb
heb?? Denk
Denk je,
je, dat
datzijzijzoo
zoodom
dom
hier
zij mij
mij geen
geennadeel
nadeelzullen
zullentoebrengen
toebrengenininmijne
mijne
zullen zijn,
zijn, dat
dat zij
zullen
handelszaken, daar
daar deze
deze de
de hunne
hunnenoodwendig
noodwendig moeten
moeten tegentegenhandelszaken,
en hun
hunbij
bijgevolg
groote schade
schadeberokkenen
berokkenen?
werken en
gevolg groote
?
- liet
onmogelijk, een
een gek
gek af
aftetebrengen
brengen van
vanhetgeen
hetgeen
Het isisonmogelijk,
hij eenmaal
eenmaal besloten
besloten heeft,
heeft, mompelde
mompelde Samuel,
Samuel, terwijl
oen
hij
terwijl hij een
mistroostigen blik
op zijne
zijne zuster
zuster en
en zijne
z[jne nicht,
nicht, die
die
mistroostigen
blik sloeg
sloeg op
somber,
zwijgend op
stoelen zaten.
zaten.
somber, onrustig
onrustig en
en zwijgend
op hare stoelen
antwoordtmij
mij
- Zoo,
zoo!! zei
zei de
desquatter
squatterlachende
lachende;
Zoo, zoo
; jejeantwoordt
niet,
dus ben
ben je
je overtuigd.
overtuigd.
niet, dus
- Ja zeker,
zeker, Joshua! hernam
hernam hij
hij op
op een
een barschen
barschen toon,
toon, ik
ik
ben
van overtuigd,
overtuigd, dat je
je te
te gek
gekbent
bentom
omvoor
voorden
denduivel
duivel
ben er van
to dansen.
dansen.
- Eene
beleediging is
is geen
geen antwoord,
antwoord, dat
dat een
een verstandig
verstandig
Eene beleediging
man
waardig is,
is, Samuel
Samuel!I
man waardig
- Ik
beken mijn
mijn ongelijk.
ongelijk. Dus
Dus zie
zie je
je niet
niet van
van deze
deze
Ik beken
reit!
af??
reis af
niet.
- Volstrekt niet.
wanneer denk
denk je te
te vertrekken
vertrekken?
- En wanneer
maan opkomt.
opkomt.
Zoodra de maan
- Zoodra
het is
is de
de
ons dan
dan allen
allenbeschermen,
beschermen, want
want het
Moge God
God ons
- Moge
grootste
dwaasheid, die iemand
iemand ooit
ooit inindedehersens
hersensgekomen
gekomenis.
is.
grootste dwaasheid,
. - Manlief!
zeide Susanna
Susanna met
met eene
eene bevende
bevende stein,
stem, zou
zou je
je
Manlief! zeide
er
eerst nog
nog niet
nieteens
eensover
overnadenken,
nadenken,voordat
voordat je
je dit
dit plan
plan
er eerst
ten
uitvoer brengt?
brengt?
ten uitvoer
- Ik
heb ereral al
lang
genoeg
over
nagedacht,vrouw
vrouw !1 gaf
gaf
ik heb
lang
genoeg
over
nagedacht,
hÜ
droogjes ten
tenantwoord
antwoord;; mijn
münbesluit
besluitisisgenomen,
genomen,enenjejeweet,
weet,
hij droogjes
dat
daar nooit
nooit verandering
verandering in breng.
breng.
dat ik daar
met de
de oogen
oogenvol
voltranen,
tranen,ofschoon
ofschoon
- Helaas!
Helaas ! mompelde
mompelde zÜ
zij met
zÜ
zich niet
niet langer
langertegen
tegendurfde
durfde verzetten.
verzetten.
zij er zich
Maar
zich niet
niet zoo
zoo gemakkelijk uit het veld slaan.
Maar Diana
Diana liet
liet zich
zij met
met ontroering
ontroering uit,
wat moet
moet er
or
- Maar,
vader! ! riep
riep zij
Maar, vader
uit, wat
gedurende
afwezigheid van
van ons
ons worden
worden?? Wie
Wie zal
zal ons
ons
gedurende uwe
uwe afwezigheid
beschermen,
zich in
in de
de bosschen
bosschen
beschermen,als
als die
die woeste
woeste heidenen,
heidenen, die
die zich
ophouden,
van uu
ophouden,eens
eenseen
een aanval
aanvalop
op ons
ons doen?
doen ?Kunt
Kuntgij
gij het
het van
laten, zoo
zoo
verkrügen,
achter te laten,
verkrijgen, vader!
vader ! ons
ons zonder
zonder verdediging
verdediging achter
geheel
alleen te
te midden
middender
derwoestijn,
woestün,verstoken
verstokenvan
vanalle
alle hulp?
hulp?
geheel alleen
- Kom,
kom, Diana!
Diana. I gaf
gafhijhÜhaar
haarglimlachende
glimlachende ten
ten
Kom, kom,
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antwoord,
beschouw de
de zaken
zakentoch
tochniet
nietaltijd
altijddoor
dooreen
eendonkeren
donkeren
antwoord, beschouw
bril!
Ikzalzalniet
nietzoo
zoolang
langwegblijven
wegblUven!! Bovendien
Bovendien laat
laat ik
ik je
je
bril! Ik
niet zonder verdediging achter, zooals je wel gelieft te zeggen. nietzodrvgache,zolsjwgiften.
- Maar,
vader!! ...
Maar, vader
.. .
- Maar, Diana!
Diana! ikikmoet,
moet,dunkt
dunktmij,
mij,zelf
zelfweten,
weten, wat
wut ik
ik
To oom
oom Samuel
Samuel zal
zal wel
wel over
over je
je waken.
waken.
te
doen heb.
heb .•Jo
te doen
ik wel
wolmoeten,
moeten, bromde
bromde deze.
deze.
- Dat zal
zal ik
Joshua
glimlachte en
zijn broeder
broeder de
de hand.
hand.
Joshua glimlachte
en drukte zijn
- Harry
zal gedurende
gedurende mijne
mijne afwezigheid
afwezigheid het
het bestuur
bestuur
Harry zal
over
het huis
huisopopzich
zichnemen;
nemen;dedewoning
woningisisgoed
goedversterkt,
versterkt,
over het
trouw, talrijk
talrijken
enwelgewapend.
welgowapend. Voor
Voor welk
wolk
onze
bedienden zUn
onze bedienden
zijn trouw,
gevaar
kan je
je dan
danvreezen
vreezen ?? Bovendien,
Bovendien, ik herhaal
herhaal het,
het, zal
zal
gevaar kan
ik niet
niet zoolang
zoolang wegblijven.
wegbljj ven.
- Maar hoe
hoe denk
denk je
je die
die reis
reis dan
dan te
te doen,
doen, manlief?
manlief? vroeg
vroeg
Susanna.
Susanna.
- Op
de gemakkelijkste
gemakkelijkste en
enminst
minstvermoeiende
vermoeiendemanier
manier::
Op de
in de
de groote
groote prauw,
prauw, die
die vandaag
vandaag te water
water gelaten
gelaten is.
is. Alleen
Alleen
en een
een bediende
bediende zullen
zullen met
met mij
mij meegaan
meegaan;; dus
dus zie
zie
Sam,
Sam, Jack en
je, dat
dat het
hetje,je,wat
wat
moge
gebeuren,niet
nietaan
aanverdediging
verdediging
er er
ookook
moge
gebeuren,
zal
ontbreken.
zal ontbreken.
- Maar jij
jij zult
zultererniet
nietzijn,
zijn,jij,
jij,dedeheer
heerenenmeester,
meester, om
om
hen
te moedigen
moedigen en
bij te
te staan.
staan.
hen aan to
en bij
- Kom,
kom!! Al
genoeg over
over die
die zaak
zaak!! zeide
zeide hij,
hij, terwijl
terwijl
Kom, kom
Al genoeg
behoeft
hij
driftig opstond.
opstond. Die
Die afwezigheid
afwezigheid heeft
heeftniets,
niets,wat
watjejebehoeft
hij driftig
te verontrusten.
verontrusten. Denk
dan, dat
dat ikikhier
hiereeuwig
eeuwigwil
wilblijven,
blijven,
Denk je dan,
zonder
poging tetedoen
doénom
omdedeomstreken
omstrekenvan
vanmijne
mijnenieuwe
nieuwe
zonder een poging
woning
leeren kennen
kennen?
woning te loeren
?
Joshua
Dickson was
was een
een van
vandie
diemenschen
menschen met
met een
een hardhardJoshua Dickson
nekkigen
en onverzettelij
onverzettelijken
wil, waartegen
waartegen geen
geen praten
praten isis..
nekkigen en
ken wil,
Zijno familie wist dit reeds lang; de beide vrouwen drongenZijnefamlwstdrng;ebivouwdrng
er dan
dan ook
ook niet
niet langer
langor op
op aan,
aan, dat
dat hij
hijthuis
thuiszou
zoublijven.
blijven.
De
squatter werd
werddoor
door alaldo
debewoners
bewoners der
der kolonie
kolonie tot
tot aan
aan
De squatter
zij zich
zouden inschepen,
inschepen, vergezeld.
vergezeld. Daar
Daar
de
plaats, waar
waar zij
de plaats,
zich zouden
envan
vanzijne
zijnebedienden.
bedienden.
nam
hij afscheid
afscheid van
van zijne
zijne familie
familie en
nam hij
vrouwen
zijne dochter
dochter teeder,
teeder, stak
stak
Joshua
omhelsde zijne
zijne vrouw
Joshua omhelsde
en zijne
zijn
broeder de
hand toe
drukte het
het zijn
zijn zoon
zoon Ilarry
Harry nog
nog
zijn broeder
de hand
toe en drukte
op het
het hart,
hart,goed
goed op
op alles
alles tetepassen.
passen. Hij
Hij stapte
stapte in
in de
de
eens
eens op
misschien wel om
om
prauw, terwijl hij
hij den
den Yankee-doodle
floot, misschien
Yankee-doodle floot,
de
ontroering te
teverbergen,
verbergen,die
diedeze
dezeplotselinge
plotselingescheiding
scheidinghem
hem
de ontroering
zijns
ondanks veroorzaakte,
veroorzaakte, beval
beval aan
zijn zoon
zoon Jack,
Jack, van
van
aan zijn
zijns ondanks
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wal
te steken,
steken,riep
riepaan
aande de
achterblijvendennog
nogeen
oenlaatst
laatst
wal te
achterblijvenden
vaarwol
toe, en
onvijf
vijfminuten
minutenlater
latorverdwenen
verdwenen de
devier
vierstoutstoutvaarwel toe,
moedige
de rivier.
rivier.
moedige mannen
mannen achter
achter eene
eene bocht
bocht in
in de
De beide
beide vrouwen
vrouwenkeerden
keerden inineen
oentreurige
treurigestemming
stemmingnaar
naar
huis
terug, iningezelschap
gezelschap van
vanSamuel,
Samuel, die
dioover
overdit
ditvertrek
vertrok
huis terug,
op zijn
zijn gemak
gomak was.
was.
insgelijks
insgelijks niet
niet op

HOOFDSTUK XVI.

Waarin
nieuwe personen
personen eenigszins
eenigszins
Waarin eenige nieuwe
onverwachts optreden.
optreden.
Wij
willenons
onsthans
thansverplaatsen
verplaatsenop
opeene
eeneuitgestrekte
uitgestrekte vlakte,
vlakte,
Wij willen
die
met fijn,
fijn, goudgeel
goudgeel zand
zand bedekt
bedekt en
en gelegen
gelegenisisopopden
denrechrechdie met
op een
eenafstand
afstandvan
vanomstreeks
omstreekshonhonteroever
van den
den Missouri
Missouri op
teroever van
derd
mijlen van
van do
de woning,
woning, die
die eenige
eenige weken
weken geleden
geleden in de
de
derd mijlen
Elandsvallei
en op
opeen
eenbijna
bijnaeven
even
grooten
Elandsvallei opgetrokken
opgetrokkenis,
is, en
grootera
afstand
van het
hei fort
fortvan
vanboomstammen,
boomstammen, dat
dat aan
aan den
den tegentegenafstand van
dePelterijen-Maatschappij,
Pelterij on-Maatschappij ,
overgestelden oever
oeverisisopgericht
opgerichtdoor
doorde
ien
einde haren
haren ruilhandel
ruilhandel met
met de
deRoodhuiden
Roodhuiden te
te beveiligen.
beveiligen.
ten einde
Deze
vlakte, die
die men
mendoor
dooreene
eenenauwe
nauweopening
openingtusschen
tusschen
Deze vlakte,
twee
bergen met
metloodrechte
loodrechtehellingen
hellingenbereikte,
bereikte,bevond
bevond zich
zich
twee bergen
vlak
in de
de nabijheid
nabijheid van
van een
eeneiland,
eiland,waarvan
waarvanmen
menuit
uithoofde
hoofde
vlak in
der
duisternis onmogelijk
onmogelijk de
de juiste
juistegrootte
groottekon
kononderscheiden,
onderscheideu,
der duisternis
maar
vrij uitgestrekt
uitgestrekt moest
moest zijn.
zijn. Men
Men zag
zag talrijke
talrijke lichten
lichten
maar dat
dat vrij
Diteiland,
eiland, dat
dat geheel
geheel
als
sterren door
door den
den mist
mist flikkeren.
flikkeren. Dit
als sterren
met
geboomte bedekt
bedekt was,
was,had
hadvan
vandien
dienkant
kantgemeenschap
gemeenschap
met geboomte
het vasteland
vasteland door
dooreen
eennauw,
nauw,gevaarlijk
gevaarlijkwater,
water,waarin
waarin
met
met het
zich
verscheidene draaikolken
draaikolken bevonden,
bevonden, waarop
men
zich verscheidene
waarop het,
het, als men
daarmee
goed bekend
bekend was,
was,een
eendwaasheid
dwaasheid zou
zou
daarmee althans
althans niet
niet goed
geweest
zijn, zich
zich te
tg wagen,
wagen, tetemeer
meerdaar
daartwee
tweehoogten,
hoogten, die
die
geweest zijn,
van
den kant
kantvan
vanhethet
binnenlandontoegankelijk
ontoegankelijk en
en alleen
alleen
van den
binnenland
bereikenwaren,
waren,deze
dezegeheel
geheelbeheerschten
beheerschtenen,
en,
over
de rivier
riviertetebereiken
over de
anderenvijvijand,
onmidingeval van
van een
eenaanval
aanvaldoor
doorden
deneeneen
of of
anderen
and, onmiddellijk
door de
de bewoners
bewoners van
vanhet
heteiland
eilandkonden
kondcnbezet
bezetworden;
worden;
dellijk door
aan
den anderen
anderen oever
oeverder
derrivier
rivierwas
washet
heteiland
eilandongenaakbaar;
ongenaakbaar;
aan den
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haddenzijne
zijnebewoners
bewoners or
er zulke
zulke geduchte
geduchteverdedigingsverdedigingsoverigens hadden
zij geheel
geheel on
en al
al meester
meester waren
waren
middelen bijeengebracht,
bijeengebracht, dat
middelen
dat zij
van de
de rivier,
rivier, die
die men
men niet
niet langs
langs kon
kon varen,
varen, als
als dit
dithun
hunniet
niet
van
goeddacht.
gooddacht.
Dit eiland
eiland was
was dedevesting,
vesting,dedeschuilplaats
schuilplaatsder
dergeduchte
geduchte
Dit
dien tijde
tijde do
de prairieën
prairieën van
van het
hetFar-West,
Far-West,
Outlaws, welke
welJw te dien
Outlaws,
waarin
hun geducht
geducht opperhoofd
opperhoofd een
een onbeperkt
onbeperkt gebied
gebied voerde,
voerde,
waarin hun
onveilig maakten.
maakten.
Ten
tijde van
vandedeoprichting
oprichtingder
derbenden
bendenvan
vanpartijgangers
partijgangers
Ten tijde
door de
de Amerikaanscho
Amerikaansche regeering,
regeering, was
wasdeze
dezepositie,
positie,als
alsstratestratedoor
de regeering
regeering
gisch punt,
punt, in
in alalhare
harevoortreffelijkheid
voortreffelijkheid erkend
erkend;; de
gisch
had
dan ook
ook duchtig
duchtig doen
doen versterken
versterken en door
door een
een sterk
sterk
had haar dan
detachement
bezetten.
detachement laten bezetten.
Ode partijgangers,
partijgangers, wier
wiervoornaamste
voornaamste doel
doel
Ongelukkig
hadden de
Ongelukkig hadden
het maken
maken van
van buit
buit was
was en
endie
diezich
zichslechts
slechts weinig
weinig om
om polipolitieke vraagstukken
vraagstukkenbekommerden,
bekommerden,dedevoortreffelijkheid
voortreffelijkheidvan
vandeze
deze
erkend;; zij
zij hadden
hadden er
erzich
zichzoo
zoogoed
goedgevesgevespositie
insgelijks erkend
positie insgelijks
tigd, dat alle
alle pogingen
pogingen van
vandederegeering
regeeringder
derVereenigde
VereenigdeStaten
Staten
om
er later
lateruit
uitteteverdrijven
verdrijvenvruchteloos
vruchtelooswaren
warengeweest.
geweest.
om hen er
algemeenbijbijhunne
hunnerooverij
rooverüen
een
Daar
de Outlaws
Outlawsover
over't 'talgemeen
Daar de
en een
zeker
decorum wisten te
te bewaren,
bewaren, daar
daarzijzijslechts
slechtszeur
zeerzelden
zelden
zeker decorum
een
aanval deden
deden opopdede
onderdanender
derVereenigde
VereenigdeStaten,
Staten,
een aanval
onderdanen
hetmeerendeel
meerendeelzeer
zeerarm
armwaren,
waren,had
haddo
deregeering,
regeering,
die
voor het
die voor
haar
onvermogen om
om zich
zich van
vandodeschuilplaats
schuilplaats dezer
dezer stoutstouthaar onvermogen
moedige
struikroovers meester
meester te maken
maken erkennende,
erkennende, hen
hen
moedige struikroovers
oogluikend
hield zich
zich zelfs,
zelfs, alsof
alsof zij
zij hen
hen als
als
oogluikend laten
laten begaan.
begaan. Zij
Zij hield
hare
wezenlijke bondgenooten
bondgenooten beschouwde,
beschouwde, en
knoopte met
met
hare wezenlijke
en knoopte
hen bijna
bijna vriendschappelijke
vriendschappelijke betrekkingen
betrekkingen aan, terwijl
torwijl zij,
zij, wel
wel
te verstaan,
verstaan, dedegelegenheid
gelegenheidafwachtte
afwachtteom
omhun
hunBene
eenevoorbeeldige
voorbeeldige
kastijding
dienen. De
DeOutlaws
Outlawslieten
lietenzich
zichdoor
doordeze
deze
kastij dingtoe
toe te dienen.
zachtmoedigheid,
door de
de omstandigheden
omstandigheden gegezachtmoedigheid, welke
welke dringend
dringend door
zij wisten
wisten zeer
zeergoed,
goed,waaraan
waaraanzij
zij
boden
werd, niet
niet misleiden
misleiden;; zij
boden werd,
zich,
wat de
deeigenlijke
eigenlijkebedoelingen
bedoelingen der
der regeering
regeering te
te hunnen
hunnon
zich, wat
te houden
houden hadden,
hadden, en
en namen
nameD dan
danook
ookdiendienopzichte
betreft, te
opzichte betreft,
overeenkomstig
hunno maatregelen.
maatregelen.
overeenkomstig hunne
Maar
dien tijde
tijdewas
wasNoord-Amerika
Noord-Amerikazeer
zeerweinig
weinig bevolkt;
bevolkt;
Maar te dien
Ban de
dekusten
kustenvan
vanden
den
AtlantischenOceaan
Oceaan
alleen
streken, aan
alleen de streken,
Atlantischen
gelegen,
werden door
door beschaafden
beschaafden bewoond,
bewoond, de
deAmerikanen
Amerikanen
gelegen, werden
zelf
durfden zich
zich niet
niet ininhet
hetbinnenland
binnenlandwagen
wagen;
alleeneenige
eenige
zelf durfden
; alleen
stoutmoedige
uitgestrektheid van dit
dit onmestoutmoedige avonturiers,
avonturiers, die
die de uitgestrektheid
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telijk
grondgebied kenden,
tot dusverre
dusverre in
in de
de
telijk grondgebied
kenden, haeIden
hadden zich
zich tot
dichte maagdelijke
maagdelijke bosscherf,
bosschen, die het
hetgrootste
grootstegedeelte
gedeeltedaarvan
daarvan
nog
bedekten, gewaagd.
gewaagd. De Outlaws
Outlaws achtten
achtten zich
zich dan
danook
ook niet
niet
nog bedekten,
zijziele
zieb op
ophunne
hunnehoede
hoedehielden,
hielden,voor
yoor
zonder
reden en
en terwijl
terw!j 1zij
zonder reden
hUDnestraffeloosheid
straffelooAheidverzekerd
verzekerd;; aan
aan
het tegenwoordige
tegenwoordige van
vanhunne
de
toekomst dachten
zij niet
niet;; want
want de
de toekomst
toekomst isis iets,
iets,waarwaarde toekomst
dachten zij
over
menschen van
van dat
dat slag
slag zich
zich niet
nietbekommeren.
bekommeren.
over menschen
opde
devlakte,
vlakte,waarvan
waarvan wij
wij in
in
Een
honderdtal ruiters
ruiters was
was op
Een honderdtal
het begin
begin van
vanditdithoofdstuk
hoofdstukgesproken
gesprokenhebben,
hebben,gelegerd
gelegerd;; hunne
hunne
paarden
liepen te
te grazen
grazen;; rondom
rondom vuren,
vuren, die
diehier
hieren
endaar
daaraanaanpaarden liepen
gestoken
waren, lagen
lagen verschillende
verschillende groepen
groepen van
van personen
personen tete
gestoken waren,
praten of
of toteslapen,
slapen,terwijl
terwijlschildwachten
schildwachtenmet
metdedemeeste
meestewaakwaakop de
dealgemeene
algemeene veiligheid
veiligheid hielden.
hielden.
zaamheid
toezicht op
zaamheid het toezicht
In een-e
eene hut, die
die van
vanaan
aanelkaar
elkaarverbonden
verbondentakken
takkenopgetrokopgetrokken
was, zat
zat een
eenman
manopopeen
eenbisonsschedel
bisonsschedelenenlas
lasbij
bijhet
hetlicht
licht
ken was,
van
brandenden lauriertak,
lauriertak, die
die in
in het
hetzand
zandgestoken
gestokenwas
was
van een brandenden
hijververen hem
hem voor
voor fakkel
fakkeldiende,
diende,verscheidene
verscheidenepapieren,
papieren,die
diehij
volgens
de meeste
meeste zorg
zorg'inineene
eeneportefeuille,
portefeuille,die
diedoor
doormidmidvolgens met de
del
van een
een slot
slot gesloten
gesloten werd,
werd, rangschikte.
rangschikte.
del van
Een ander
ander man
man stond
stond inineene
eeneeerbiedige
eerbiedigehouding
houdingvoor
voor hem
hem
en
wachtte zijne
zijne bevelen
bevelen af.
af.
en wachtte
Hij,
die las,
las, was
was Tom
Tom Mitchell.
Mitchell.
Hij, die
De
ander was
was Camote.
Camote.
De ander
Een schildwacht
schildwacht waakto
waakte buiten
buiten de
de deur
deur der
derhut,
hut,die
dieuit
uiteen
een
voor hing,
hing, bestond.
bestond.
deken,
weike er voor
deken, welke
Het was
was omstreeks
omstreeks vier
in den
den nacht,
nacht, do
de sterren
sterrenververvier uren in
bleekten
de lucht,
lucht, de
dehorizon
horizon werd
met witte
witte strepen
werd met
bleekten aan
aan de
bedekt;
dag zou
zoualalspoedig
spoedigaanbreken,
aanbreken, een
een dikke
dikke nevel
nevel
bedekt ; de
de dag
steeg
er uit
uitdederivier
rivieropopenen
wikkeldededelegerplaats
legerplaats in
in een
een
steeg er
wikkelde
akeligen
doodsluier ;; de
koude was
was snerpend.
snerpend.
akeligen doodsluier
de koude
het hoofd
hoofd op.
op.
Tom
Mitchell richtte
Tom Mitchell
richtte het
- Het
is hier
hier om
om te
te bevriezen,
bevriezen, zeide
zeide hij.
Sta je
je tetedomdomHet is
hij. Sta
melen,
Camote??
melon, Camote
- Neen,
kapitein!
Neen, kapitein!
- Gooi
wat hout
hout op
op het
het vuur
vuur:: je
je ziet
ziet wel,
wel, dat
dat het
het
Gooi dan
dan wat
bijna
uitgegaan is.
is.
bijna uitgegaan
wat op
op door
door erereenige
eenigehanden
handenvol
vol
Camote
Camote stookte
stookte het
het vuur wat
op te
te werpen
werpen;; alalspoedig
spoedig flikkerde
flikkerde erer'eene
eeneheldere
helderevlam
vlam
hout op
hut.
op
en verlichtte
verlichtte de
de hut.
op en
- Ziezoo
Mitchell, terwijl
zich in de
de
Ziezoo! !hernam
hernam Tom
Tom Mitchell,
terwijl hij
hij zich
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handen
wreef, dat
dat doet
doet iemand
iemand goed.
goed. Ga
Gadaar
daarzitten,
zitten,Camote
Camote!
handen wreef,
!
De
ander gehoorzaamde,
gehoorzaamde, zonder
zonder antwoord
antwoord te
te geven.
geven.
De ander
- Ben
vermoeid??
Ben je vermoeid
- Ik ben
ben nooit
nooitvermoeid,
vermoeid, wanneer
wanneer het
er om
om te
te doen
doon is,
is,
het er
een dienst
dienst tetebewijzen,
bewijzen, kapitein
kapitein !I antwoordde
antwoordde hij
hij met
meteene
eene
je een
onuitsprekelijke
uitdrukking van
vantoegenegenheid.
toegenegenheid.
onuitsprekelijke uitdrukking
ik wist
wistwel,
wel,datdat
zulk
antwoordzoudt
zoudt
- Ja,
Ja, ik
je je
meme
zulk
eeneen
antwoord
geven.
- Ben ik
ik niet
niet alles
alles aan
aan je
jeverplicht
verplicht?
bent mij
mij niets
niets verplicht,
verplicht, ikikheb
hebjejehet
het
leveneenmaal
eenmaal
- Je bent
leven
gered,
hebthet
hetmijmij
tweemaalgedaan,
gedaan,wij
wüzijn
zÜndus
dusreeds
reeds
gered, je hebt
tweemaal
sedert
kamp.
sedert lang kamp.
geloof ik niet
niet;; maar
maar ...
....
•
- Dat geloof
- Maar wat
wat??
- Ik wilde
wilde je
je een
eengunst
gunstvragen,
vragen,kapitein
kapitein!
antwoordde hij
hÜ
! antwoordde
eenigszins
verlegen.
eenigszins verlegen.
maar niet
niet de
devergunning
vergunning isisom
ommij
mijtoteverlaten.
verlaten.
Als het maar
- Als
dat nooit
nooit!! riep
riep hij
hij eensklaps
eensklaps uit.
uit.
- 0, dat
je geld
geldnoodig
noodig?
- Spreek
dan onbevreesd
onbevreesd:: heb je
Spreek dan
?
- Geef
mij niet
niet meer
meerdan
danikikvan
vannoode
noodeheb
heb?
Neen, het
het
Geef je
je mij
? Neen,
is
iets heel
heel anders.
anders.
is iets
- Ik luister
luister naar
naar je.
je.
- Welnu, zeide
zeide hij
hij op
op een
een aarzelenden
aarzelenden toon,
toon, ik
ik zou
zou graag
graag
hebben,
je mij
mij niet
nietmeer
meerzulk
zulkeen
eentaak
taakopdroegt
opdroegt als
als die
die
hebben, dat
dat je
van
de vorige
vorige maal.
maal.
van de
bedoel je?
- Welke bedoel
- Die
van vier
vier dagen
dagengeleden,
geleden,kapitein
kapitein!
Die van
!
- Juist zoo,
zoo, zeide
zeide hij
hijlachende,
lachende,enenwaarom
waaromdat,
dat,kameraad
kameraad?
P
- Omdat
het niet
niet pleizierig
pleizierig vind,
vind, de
de rol
rol van
van een
een ververOmdat ik
ik het
rader te
te spelen,
spelen, kapitein
kapitein!I
- Kom,
kom, Camote
Camote! ! Ik
verzeker je,
dat je je
je in
indeze
deze
Kom, kom,
Ik verzeker
je, dat
zaak
goed gedragen
gedragen hebt.
hebt.
zaak heel goed
- Dat isiswel
welmogelijk,
mogelük, maar
maar mijn
mijn goede
goede naam
naam lijdt
IÜdt.. daaEdaaronder, hernam
hernam hij,
hÜ, terwijl
terwijl hij
hij opstond.
opstond.
- Je bent
benteen
eenoude
oudegek,
gek,ikikhad
hadbehoefte
behoefteaan
aaneen
eenman,
man,waarop
waarop
te rekenen
rekenen valt
valt;; jij bent
bent de
deeenige,
eenige, waaraan
waaraan ikikmij
mijvolkomen
volkomen
kan toevertrouwen
toevertrouwen:: deze
dezetaak
taakkwam
kwamje
jemet
methet
hetmeeste
meesterecht
rechttoe.
toe.
- Als
zoo is
Als dat
dat zoo
is....
....
- Ben
nog boos
boos op
op mij
mij P
vroeg de
de kapitein,
kapitein, terwijl
terwül hij
hij
Ben je nog
? vroeg
hem
de hand
hand toestak.
toestak.
hem de
De outlaws
ouUawe van
TaD den
den Missouri.
MÎBllouri.
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- Wel
zeker niet,
niet, kapitein
kapitein!! antwoordde
antwoordde hij,
hij, de
de hem
hem toetoeWel zeker
gestokene
kussende, terwijl
een traan
traanlangs
langs
gestokene hand
hand eerbiedig
eerbiedig kussende,
terwijl er een
zijne gebruinde
zijne
gebruinde wangen
wangen biggelde.
biggelde.
- Komaan,
je liefheb,
liefheb, welk
welk
Komaan, komaan!
komaan !je
je weet
weet wel,
wel, dat
dat ik je
nieuws is
is er op
?
nieuws
op het
het eiland
eiland?
- Niets,
kapitein!! Het Indiaansche
Indiaansche meisje
meisje weeklaagt
weeklaagt en
en
Niets, kapitein
jammert:
dat is
is alles.
alles.
jammert : dat
- .A.
vonddauw ?
Avonddauw
- Ja,
zij doet
doet niets
nietsanders
andersdan
danweenen
weenen:: jejemoest
moest haar
haar
Ja, zij
maar
naar hare
hare familie
familie terugzenden.
terugzenden.
maar naar
- Dat
zal spoedig
spoedig gebeuren
gebeuren;; wees
daar maar
maar gerust
gerust op.
op.
Dat zal
wees daar
meer, daar
daar deze
deze zaak
zaak opspraak
opspraak verwekt.
verwekt.
- Des
Des te meer,
- Wat zeg
zeg je
je daar
daar?? riep
riep hij
hij uit, terwijl hij
hij de wenkbrauwen
fronste,
fronste, durft
durft men
men....
....
nu niet
niet meer.
meer.
- 0, nu
- Wie
heeft er
er iets
ietsover
overtetezeggen
zeggengehad
gehad?
Wie heeft
?
maar hij
hij zal
zal er
er nu
nuniet
nietmeer
meerover
overspreken,
spreken, kapitein
kapiteiniI
- Stéwart,
tewart, maar
- Heb
hem dan
dan het
hetstilzwijgen
stilzwijgenopgelegd
opgelegd?
Ileb je hem
ik heb
heb hem
hem een
eenkogel
kogel door
door den
den kop
kopgejaagd.
gejaagd.
- Ja, ik
je goed
goed aan
aan gedaan,
gedaan, ofschoon
ofschoon het
het middel
middel wel
wel
- Daar
Daar heb je
wat
kras was.
was.
wat kras
ik verzeker
verzeker je,
je, kapitein
kapitein!! dat
dat het
heteenti
eene
-— Misschien,
Misschien, maar
maar ik
uitmuntende
uitwerking gehad
gehad heeft
heeft:: niemand
niemand heeft
heeft er
er iets
iets
uitmuntende uitwerking
meer
over te
te zeggen.
zeggen.
meer over
wil ik
ikgraag
graaggelooven.
gelooven. En wat
wat is
is er
er op
op de
de rivier
rivier
- Dat
Dat wil
gebeurd?
gebeurd ?
- Een
prauw, waarin
waarin vier
vier mannen
mannen zaten,
zaten, is de
de rivier
rivier koEen prauw,
men afzakken.
afzakken.
men hen
henniet
nietaangehouden
aangehouden?
- Heeft
heeft men
kapitein!
- Neen, kapitein!
Warenhet
hetBlanken?
Blanken?
- Dan
heeft men
men hen
henzeker
zekerherkend.
herkend.Waren
Dan heeft
Ja, kapitein
kapitein!! 't't Waren
Waren de
de squatter
squatter uit
uit de
deElandsvallei,
Elandsvallei,
- Ja,
twee zijner
zijner zoons
zoons en
en een
eenzwarte
zwartebediende.
bediende.
drommel mag
mag die
die naar
naar toe
toegaan
gaan?
- Waar
Waar drommel
?
kan ik wel
wel aan
aan de
de weet
weetkomen.
komen.
- Dat
Dat kan
- Later,
Later, als
als hij
hij weer
weervoorbij
voorbijkomt.
komt.
wij hem
hem dan
dan gevangennemen.
gevangennemen.
- Moeten
Moeten wij
Dat zal
zal ik
ik jejelater
laterwel
welzeggen
zeggen;
enhoe
hoeheb
hebjejehet
hetgedugedu- Dat
; en
rende de twee
twee dagen,
dagen, die
dieikikweg
weggeweest
geweest
ben,
metonze
onzeburen
buren
rende
ben,
met
in het
het fort
fort gehad?
gehad P
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Ik heb
heb je
je den
den brief
briefvan
van den
den
- Noch
goed, noch
noch kwaad.
kwaad. Ik
Noch goed,
hand gesteld.
gesteld.
majoor
Ardenword ter hand
majoor Ardenword
- Ik heb
heb dien
diengelezen
gelezen:: hij
hij verlangt
verlangteene
eenebijeenkomst
bijeenkomst met
met
bij het
hetopgaan
opgaan der
der
mij
te hebben
hebben en
enwel
welnog
nogheden
heden morgen
morgen bij
mij te
zon:
weet niet,
niet, over
over welke
welke zaak.
zaak.
zon : ik
ik weet
zijn vreemdelingen
vreemdelingen in
in het
hetfort
fortaangekomen.
aangekomen.
- Er zijn
zijn het
het?
- Zoo!
vàn menschen
men sc hen zijn
Zoo ! welk
welk soort
soort van
?
- Dat
kan ikikjejeniet
nietmet
metzekerheid
zekerheidzeggen,
zeggen, kapitein
kapitein!! Ik
Ik
Dat kan
geloof,
Fl'anschen zijn;
er ten
ten minste
minste één
één bij.
geloof, dat
dat het
het Franschen
zijn ; cr
er is
is er
- Met
hoevelen zijn
zijn zij
zij dan
dan??
Met hun hoevelen
drieën.
.
- Met
Met hun drieën.
- Zoo,
zeide hij
hij met
met een
eenpeinzend
peinzend gelaat,
gelaat, wie
wie is
is er
er op
op
Zoo, zeide
ontdekking
uitgegaan?
ontdekking uitgegaan
Ikhad
hadVersencor
Versencol'
- Pluimhoofd
een Franschman.
Franschman. Ik
Pluimhoofd: : hij
hij is een
den
Canadees willen
zenden, maar
maar deze
deze was
was zoo
zoo dronken,
dronken, dat
dat
den Canadees
willen zenden,
hij
niet op
op zijn
zijn beenen
beenen kon
kon staan.
staan.
hij niet
-MagjejeVersencor
Versencorniet
nietlijden,
lijden,Camote
Camote?
-- Mag
?
- Kapitein!
mag dronkaards
dronkaards nooit
nooitlijden
lijden:: men
menkan
kan geen
geen
Kapitein ! ik mag
staat op
op hen
hen maken.
maken.
hebt gelijk,
gelijk, houd
houd het
het oog
oog op
op Versencor.
Versencor. Ik stel
stel niet
niet
- Je hebt
veel
vertrouwen in hem.
hem.
veel vertrouwen
je in
in dit
ditopzicht
opzicht maar
maar op
op mij
mij;; ik
ik zal
zal hem
hem niet
niet
- Verlaat je
uit het
het oog
oog verliezen.
verliezen.
- .Luister
eens goed
goed naar
naar mij.
mij.
Luister nu eens
Camote
boog zich naar
naar zijn
zijnkapitein
kapiteinvoorover,
voorover,die
diezijn
zijn mond
mond
Camote boog
naar
zijn oor
oorbracht
brachtenengedurende
gedurende twee
twee of
ofdrie
drie minuten
minuten op
op
naar zijn
een
fluisterenden toon
hem sprak.
sprak.
een fluisterenden
toon tot hem
- Heb je
jemij
mijbegrepen
begrepen?
voegde hij
hij er
er met
metluider
luiderstemme
stemme bij.
bij.
? voegde
- Heel goed,
goed, kapitein
kapitein!!
haa.st je
je dan
danwat
wat!
Over tien
tienminuten
minutenzal
zalde
dedag
dag
- Welnu,
Welnu, haast
! Over
aanbreken.
Wij hebben
hebben geen
geen oogenblik
oogenblik te
te verliezen.
verliezen.
aanbreken. Wij
Camote
de hut.
hut.
Camote verliet
verliet de
De
waardige Mexicaan
Mexicaan was
was de
de vertrouwde
vertrouwde vriend,
vriend, de
de alter
De waardige
alter
ego en
bovendien de
van Tom
Tom Mitchell,
Mitchell, die
die het
hetvolvolen bovendien
de luitenant van
komenst
vertrouwen in hem
hem stelde.
stelde. Ondanks
Ondanks de
dewijze,
wijze,waarop
waarop
komenst vertrouwen
wij
genoodzaakt geweest
Camote de
eerste maal
maal aan
aan den
den
wij genoodzaakt
geweest zijn,
zijn, Camote
de eerste
lezer
voor te
te stellen,
stellen,moeten
moetenwij
wijererbijbijvoegen,
datdeze
dezein
inalle
alle
lezer voor
voegen, dat
opzichten
onbegrensde vertrouwen
vertrouwen waardig
waardig was.
was.
opzichten dit onbegrensde
Het opperhoofd
opperhoofd der
Outlaws bracht
bracht een
een weinig
weinig orde
orde in
in zijn
der Outlaws
toilet, dat door een langen rit eenigszins in wanorde geraakttoile,darngiteszwanordgkt

180
was;
hij was
was eerst
eersttwee
tweeuren
urengeleden
geleden van
vaneen
eenverren
verrentocht
tocht
was ; hij
teruggekomen;
was onmiddellijk
onmiddellijk naar
naar het
heteiland
eilandoveroverteruggekomen ; de
de buit was
hetbivouac
bivouac
gebracht
de Outlaws
Outlaws hadden
haddendoodeenvoudig
doodeenvoudig in
in het
gebracht en de
gekampeerd.
Toen
de kapitein
kapitein oordeelde,
oordeelde, dat
dat hij
hij erergoed
goedgenoeg
genoeg uitzag
uitzag
Toen de
Zich aan
aan dedevreemdelingen
vreemdelingen tetevertoonen,
vertoonen, lichtte
lichtte hij
hij het
het
om
om zich
gordijn
op.
gordijn der
der tent op.
Het voorkomen
voorkomen der legerplaats
legerplaats was
was geheel
geheel veranderd.
veranderd.
De
vuren waren
warenuitge
uitgebluscht;
de beide
beide hoogten
hoogten rechts
rechts en
en
De vuren
bluscht ; de
links waren
waren door
door schutters
schuttersbezet,
bezet,een
eendetachement
detachementvan
van twintig
twintig
engte;; het
hetoverige
overigegedeelte
gedeeltevan
van den
den
manschappen
manschappen bewaakte
bewaakte de engte
troep,
zich langs
langs de
de rivier
rivierhad
hadgeschaard,
geschaard,hield
hieldden
den teugel
teugel
troep, dat zich
in
de hand,
hand, gereed
gereed om
om op
op het
het eerste
eerste sein
sein te
te paard
paard tetestijgen.
stijgen.
in de
Tom
Mitchell sloeg
sloeg een tevreden
tevreden blik
blik rondom
rondom zich.
zich. OverOverTom Mitchell
eenkomstig
gewoonte had
Camote zijne bevelen
bevelen vlug
vlug en
en
eenkomstig 'zijne
'zijne gewoonte
had Camote
goed
uitvoer gebracht.
gebracht.
goed ten uitvoer
Op
oogen blik ging
ging de
dezon
zonopop:
harestralen
stralenverspreidden
verspreidden
Op dit oogenblik
: hare
het landschap,
landschap, dat
dat er
ergedurende
gedurende de
de duisduiszich
allerwegen, en het
zich allerwegen,
zoo treurig
treurig en
enverlaten
verlatenuitgezien
uitgezienhad,
had,nam
namonmiddellijk
onmiddellijk
ternis zoo
een
heerlijk aanzien
aanzien aan.
aan.
een heerlijk
Op
hetzelfde oogenblik
oogenblik deed
deed zich
zichtrompetgeschal
trompetgeschalininde
deengte
engte
Op hetzelfde
hooren.
- Het was
was juist
juist tijd,
tijd,mompelde
mompelde de
de kapitein.
kapitein.
Hij
plaatste zich
zich voor
voor de hut,
hut, leunde
leunde op
op de
de greep
greep van
van zijn
zijn
Hij plaatste
sabel en wachtte.
sabelnwcht.
Nu kwamen
kwamen er
ervier
viervreemdelingen,
vreemdelingen,waarvan
waarvaner
ereen
eende
deuniform
uniform
van
majoor
bij het
het Amerikaansche
Amerikaansche leger
droog, uit de
de engte
engte
van maj
oor bij
leger droeg,
te voorschijn
voorschijn en
en begaven
begaven zich
zich onder
onder het
hetgeleide
geleidevan
vanCamote,
Camote~
die
eerbiedig voor
voor hen
hen uitliep,
uitliep, als
alsom
omhen
henvoor
voor tetestellen,
stellen,
die eerbiedig
naar
den kapitein,
kapitein, die
dievan
vanzijn
zijn
kant
eenigeschreden
schredenvoorvoornaar den
kant
Benige
waàrts
deed om
om hen
hen te
te begroeten.
begroeten.
waarts deed
op een
een
- Goeden dag,
dag, kapitein
kapitein Mitchell!
Mitchell! zei
zei de
demajoor
majoor op
gij verwachttet
verwachttet mij,
mij, denk
denk ik
ik?
hartelijken
hartelijken toon,
toon, gij
?
- Gij
hebt mij
mij dedeeereer
aangedaan,aan
aanmij
mgteteschrij
schrijven~
Gij hebt
aangedaan,
ven,
majoor!
kapitein op
opeen
eenhoffelij
hoffelijken
toon ten
tenantwoord.
antwoord.
majoor ! gaf
gaf de kapitein
ken toon
- Hum
hum! ! hernam
de majoor,
majoor, ik
ik moet
moet uu werkelijk
HumI ! hum
hernam de
over vrij belangrijke zaken spreken.
overijblangkzspre.
- Ik ben
ben tot
tot uwe
u we orders.
orders.
- Vergun
mij vooraf,
vooraf, deze
deze beide
beide heeren
heeren aan
aan uu voor
voor te
te
Vergun mij
stellen.
zijn Franschen
Franschen:: zij
zij dragen,
dragen,evenals
evenalsalalhunne
hunne landlandstellen. Het zijn
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genooten, namen,
onmogel!jk uit
te spreken
spreken zijn,
z!jn, maar
maar het
het
genooten,
namen, die
die onmogelijk
uit te
ikuumet
metlijf
l!jfenenleven
leveninsta.
insta.
z!jn uitstekende
uitstekende mannen,
mannen, waarvoor
waarvoor ik
zijn
h!j barstte
barstte in
in een
een hartelijk
hartel!jk gelach
gelach uit.
uit.
En hij
De kapitein
kapitein antwoordde
antwoordde niet,
niet, maar
maarmaakte
maakteeene
eenebeleefde
beleefde
De
h!j een
eenuitvorschenden
uitvorschenden
voor de
debeide
beideFranschen,
Franschen,waarop
waarophij
buiging voor
sloeg. Doch
Doch waarschijnlijk
waarsch!jnl!jk wilden
wilden deze
deze zich
zich niet
niet blootblootblik sloeg.
IDa
geven,
hunne koele
koele gelaatstrekken
gelaatstrekken zeiden
zeiden hem
hem niets.
niets. Øe
geven, want hunne
eerste
scheen omstreeks
z!jn: 't't was
was
eerste scheen
omstreeksv!jftig
vijftigjaren
jarenoud
oud te
te zijn:
iemand,
die nog
nog krachtig
krachtigwas
wasenenbeschaafde
beschaafde en
endeftige
deftige mamaiemand, die
had;; de
de tweede,
tweede, die
dieveel
veeljonger
jongerwas,
was, bezat
bezatkrachtige
krachtige
nieren
nieren had
h!j
gelaatstrekken
een gelaatstint,
gelaatstint,door
doordedezon
zongebruind
gebruind;
gelaatstrekken en een
; hij
had
eene lange
langegestalte
gestalteeneneen
eenforschen
forschenlichaamsbouw.
lichaamsbouw. Zijne
Z!jne
had eene
manieren
waren eenvoudig
eenvoudig en
en zijne
z!jnehouding
houdingwas
waseenigszins
eenigszins
manieren waren
achteloos.
De majoor
majoor vervolgde
vervolgde::
- Deze
m!jnheer, zeide
zeide hij,
h!j, is
is een
een van
vanonze
onzelandgenooten.
landgenooten .
Deze mijnheer,
. - M!jnheer
Stonweld van
van Boston,
Boston, antwoordde
antwoordde de
de kapitein
kapitein
Mijnheer Stonweld
met eene
eene eenigszins
eenigszins spottende
spottende buiging.
buiging.
g!j mij,
m!j, Mijnheer
Mijnheer?? antwoordde
antwoordde de
de Amerikaan,
Amerikaan, een
een
- Kent gij
forsch
man met
met een
een vuurrood
vuurrood gezicht.
gezicht.
forsch man
hebdeze
dezeeer,
eer,Mijnheer
M!jnheer!
Wiezou
zouMaster
MasterStonweld
Stonweld
- Ik heb
! Wie
van
het huis
huis Stonweld,
Stonweld, Evrard
EvrardenenCie,
Cie,den
denrijksten
r!jkstenreeder
reed ervan
van
van het
Boston
of, liever
liever gezegd,
gezegd, van
van de
degeheele
geheelewereld,
wereld,niet
nietkennen
kennen?
Boston of,
?
De forsche
forsche m!jnheer
zette eene
eenehooge
hoogeborst
borsten
enbeantwoordde
beantwoordde
mijnheer zette
deze
woorden met
met eene
eene zelfgenoegzame
zelfgenoegzame buiging.
buiging.
deze woorden
sch!jnt in
in dit
ditland
landgoed
goed bekend
bekend te
te zijn,
z!jn, zei
zei de
de
- G!j
Gij schijnt
majoor.
des te
te beter
beter;; dan
dan zal
zal het
het wel
wel gaan.
gaan.
majoor. Nu,
Nu, dat
dat is des
begr!jp uu niet,
niet, zeide
zeide Tom
Tom Mitchell.
Mitchell.
- Ik begrijp
- Beste
kapitein!! Deze
Deze heeren
heerenhebben
hebbenu uwè
hulpnoodig
noodig:
Beste kapitein
wè hulp
:
z!j
z!jn mij
mijdaarom
daarombepaaldelijk
bepaaldel!jkkomen
komenopzoeken
opzoeken;; de
dezaken,
zaken,
zij zijn
wenschen tetespreken,
spreken,moeten
moeten zeker
zeker wel
wel van
van
waarover
waarover z!j
zij uu wenschen
z!j niet
nietteruggedeinsd
teruggedeinsd zijn
z!jn voor
voor eene
eene reis
reis
gewicht
z!jn, daar
daar zij
gewicht zijn,
van
een maand
maand langs
langs verschrikkelijke
verschrikkel!jke wegen.
wegen.
van een
- Dat zal
zal wel
wel zoo
zoo zijn,
z!jn, zeide
zeide Mitchell
Mitchellpeinzende.
peinzende.
- Overigens
de beide
beide Fransche
Fransche heeren
heeren door
door den
den
Overigens z!jn
zijn de
secretaris
vlln het
het ministerie
ministerie van
vanbinnenlandsche
binnenlandsche zaken
zaken regelregelsecretaris van
m!jverwezen
verwezenen
enmet
metdedemeeste
meestewarmte
warmte aan
aanmij
m!j
recht
naar mij
recht naar
aanbevolen.
h!j hen
hen met
met verwondering
verwondering aankeek.
h!j, terwijl
terw!jl hij
- Zoo!
Zoo ! zeide
zeide hij,
Master Stonweld
Stonweld betreft,
betreft, ofschoon
ofschoon ik
ik hem
hem reeds
reeds
- Wat Master
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'sedert
lang ken,
ken, heeft
heeft hij
hijzich
zichvolstrekt
volstrektwillen
willen belasten
belasten met
met
sedert lang
dioeigenhandig
eigenhandig door
door generaal
generaal
een
brief van
vanaanbeveling,
aanbeveling, dio
een brief
zoo goed,
goed, de
deaanbevelingen,
aanbevelingen,
Jackson
geschreven is.
is. Wees
Wees dus
dus zoo
Jackson geschreven
waardoor
verzoeken, die
die deze
deze heeren
heeren tot
totuuwonschen
wonschen te
te
waardoor de
de verzoeken,
richten,
ondersteund worden,
worden, in
in overweging
overweging tetenemen
nemenen
endiendienrichten, ondersteund
handelen, als
als gij
gij mij
mij genoegen
genoegen wilt
wiltdoen,
doen,
overeenkomstig
overeenkomstig to
to handelen,
beste kapitein
kapitein!!
gij daaraan,
daaraan, majoor
majoor?
- Twijfelt
Twijfelt gij
?
niet; ; maar,
maar, hum,
hum, gij
gij weet,
weet,dat
datgij
gijsomtijds
somtijds
- Volstrekt
Volstrekt niet
een
weinig, hum,
hum, een weinig
weinig overijld
overijld handelt,
neem
een weinig,
handelt, hum
hum....
.... neem
mij
niet kwalijk,
kwalijk, die
die drommelsche
drommelsche mist
mist is
is mij
mij op
op do
do borst
borst
mij niet
geslagen,
bovendien heb
heb ik
ikvandaag
vandaag nog
nog niets
niets gebruikt.
gebruikt.
geslagen, en
en bovendien
Wat mij
mij betreft,
betreft, moet
moet ikikuubekennen,
bekennen,dat
datik,ik,behalve
behalvehetgeen
hetgeen
ik uu gezegd
gezegd heb,
heb, geen
geen enkel
enkelwoord
woord van
vanalaldeze
dezezaken
zakenafweet.
afweet.
- Ik ben
ben tot
totdedeorders
ordersvan
van
dezeheeren
heerenevenals
evenals tot
tot de
de
deze
de kapitein
kapitein op
op een
eenkoelen
koelen toon
toon ten
ten antantuwe,
majoor! ! gaf
uwe, majoor
gaf de
zal mij
mijaangenaam
aangenaam zijn,
zijn, hun
hun van
van dienst
dienst te
te zijn
zijn
woord.
woord. Het
Het zal
met de zwakke middelen, waarover ik te
te beschikken
beschikken heb.
heb.
metdzwakiln,rove
ik eerst
eerst ferm
ferm gege- Hum,
hernam de
de majoor,
majoor, dat
dat noem
noem ik
Hum, hernam
sproken:
een beleefd
beleefd man
man kan
kanniet
nietmeer
meerbeloven.
beloven.
sproken : waarlijk,
waarlijk, een
Hum!
wij zouden
zouden nu
nu eens
eens wat
waternstiger
ernstigeronderwerpen
onderwerpen dienen
dienen
Hum ! wij
de plaats
plaats schijnt
schijnt mij
mij niet
niet zeer
zeergeschikt,
geschikt,
te
behandelen;; maar
maar de
te behandelen
niet waar,
waar, kapitein
kapitein?? voor
voor zulk
zulk een
een gesprek.
gesprek.
spijt mij
mijwel,
wel,antwoorddo
antwoorddoTom
Tom Mitchell
Mitchell met
met dede- Het
Het spijt
zelfde
hooghartige koelheid,
een
zelfde hooghartige
koelheid, maar
maar ongelukkig
ongelukkig ben
ben ik een
ik uu geen
geen
weinig
laat van
van uwe
uwekomst
komst onderricht
onderricht en
en kan
kan ik
weinig te
te laat
betere plaats
plaats aanbieden.
aanbieden.
wij ons
ons niet
niet naar
naar het
heteiland
eiland
- Waarom, hum!
hum! zouden
zoudon wij
daar met
met
begeven?
begeven ?Hum,
Hum,kapitein?
kapitein ?ikikdenk
denkwel,
wel, dat
dat wij
wij het
het daar
Is,voegde
voegde hij
hijererterstond
terstondbij,
bij,
elkander
eens zouden
zouden worden.
worden. 't Is,
elkander eens
maar
een eenvoudige
eenvoudige opmerking
opmerking en anders
anders niet.
niet.
maar een
spijt mij
mij wel,
wel,majoor
majoor!! maar
maardeze
dezeovertocht
overtochtzou
zouons
ons
- Het spijt
in deze
deze hut
hut
een
aanmerkelijken
een aanmerkelij
kentijd
tijd kosten.
kosten. Intusschen
Intusschen heb
heb ik in
eenige
het· zal
zal mij
mij aanaaneenige ververschingen
ververschingenlaten
laten klaar
klaar maken,
maken, en
en het
gij deze
deze wilt
wiltaannemen.
aannemen.
genaam
genaam zijn,
zijn, als gij
het meeste
meeste genoegen,
genoegen, kapitein
kapitein!! hum,
hum, hum
hum!! antant- Met
Met het
woordde
majoor, die
die hoe
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meer last
last van
van zijne
zijne
woordde de
de majoor,
ikuudoen
doenopmerken,
opmerken,
keel
begon tete krijgen.
krijgen. Intusschen
Intusschen moet
moet ik
keel begon
beste
kapitein!! dat
deze heeren
heeren uu over
oververschillende
verschillende zaken
zaken tete
beste kapitein
dat deze
spreken hebben.
hebben.
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·Wat doet
doet dat
daterertoe,
toe,
majoor?
Laatons
onseerst
eerstwat
watgegemajoor
? Laat
- Wat
wij later
later eens
eens met
met elkaar
elkaar praten.
praten.
bruiken, dan
dan kunnen
kunnen wij
bruiken,
h, ik
ik geloof,
geloof, dat
dat dit
dit beter
betor zal
zalzijn,
zijn, zei
zeide
demajoor,
majoor, dan
dan
- Ja,
kunnen wij
wij later
later eens
eens zien.
zien.
kunnen
'Nel zeker
zeker!!
- Wel
de uitnoodiging
uitnoodiging van
vanden
denkapitein
kapiteintraden
tradende
devreemdelingen
vreemdelingen
Op de
hut binnen.
binnen.
de hut
de
de zorg
zorgvan
vanCamote
Camote was
waserergedurende
gedurendehet
hotvoorafgevoorafge.
Door de
Door
gane gesprek
gesprek en
enwaarschijnlijk
waarschijnlijk overeenkomstig
overeenkomstig de
de bevelen,
bevelen,
gane
die hij
hij van
vanzijn
zijnkapitein
kapiteinontvangen
ontvangen had,
had, op
op een
een tafel
tafel in
in de
de
die
een overvloedig
overvloedig maal
maal aangericht.
aangericht. Dit
Ditbestond
bestondeigenlijk
eigenlijk
hut een
bijna geheel
geheel uit
uit wildbraad,
wildbraad, maar
maar daaraan
daaraanwas
waseene
eenevrij
vrijgroote
groote
bijna
menigte flesschen
fiesschen met lange
lange halzen
halzen toegevoegd,
toegevoegd, die
die verrieden,
verrieden,
menigte
dat zij
zij Bordeaux
BordeauxenenBourgogne
Bourgognebevatten
bevattenzonder
zondernog
nogeenige
eenige
dat
fiesschen Champagne
Champagne te rekenen,
rekenen, waarvan
waarvan zoowel
zoowel NoordN oord- als
als
flesschen
alles gaf
gafaan
aanhet
hetgeheel
geheel
Zuid-Amerikanen zooveel
Luid-Amerikanen
zooveel houden.
houden. Dit alles
uitlokkend voorkomen
voorkomen voor
voorden
deneetlust,
eetlust,die
diedoor
dooreen
eenlangen
langen
een uitlokkend
door den
den dikken
dikken mist
mistvan
vanden
denMissouri
Missouriopgewekt
opgewekt was.
was.
rit door
De majoor
majoor van
van zijn
zijn kant
kantwas
waszoo
zooingenomen
ingenomen met
met dit
dit ontontDe
hij een
eendriemaal
driemaal herhaald
herhaald hum!
hum! deed
deed hooren
hooren en de
de
haal, dat
dat hij
haal,
hand
van den
den kapitein
kapitein hartelijk
harteltjk drukte,
drukte, terwijl
terwijl hij
hijtot
tothem
hemop
op
hand van
een
gullen toon
toon zeide
zeide::
een gullen
~
Men moge
moge van
vanu uzeggen
zeggenwat
watmen
menwil,
wil,kapitein
kapitein Tom
Tom
-- Men
Mitchell!
maar wat
watmij
mijbetreft,
betreft,houd
houdikikuuvoor
vooreen
een gastvrij
gastvrij man.
man.
Mitchell! maar
- Ik dank
dank u u!
gafhijhijlachende
lachendeten
tenantwoord
antwoord en
enwendde
wendde
! gaf
zich
daarop tot
tot zijne
zijnegasten,
gasten, zeggende
zeggende:: Mag
Mag ik uu maar
maar ververzich daarop
zoeken,
tafel to
te gaan
gaan?
zoeken, aan
aan tafel
?
Tot
op dit
ditoogenblik
oogenblik hadden
hadden dededrie
drievreemdelingen,
vreemdelingen, de
de
Tot op
weinige
woorden, door
door den
den Bostonschen
Bostonschen reeder
reedergesproken,
gesproken,
weinige woorden,
Op de
de uituituitgezonderd,
volkomen stilzwijgen
stilzwijgen bewaard.
bewaard. Op
uitgezonderd, een
een volkomen
noodiging,
den kapitein
kapitein gedaan,
gedaan, maakte
maakte de
de oudste
oudste der
der
noodiging, door
door den
beide
Franschen een
buiging voor
voor hem
hem en
on zeide
zeide tot
tot hem
hem::
beide Franschen
een buiging
- Vooraf
het mij
mij vergund,
vergund, uutetedoen
doenopmerken,
opmerken, dat
dat
Vooraf zij
zij het
gij
brood en zout
zout op
op Arabische
Arabische wijze
wijze aan
aan ons
ons aanbiedt.
aanbiedt.
gij brood
zijt mijne
mijne gasten,
gasten,Mij
!fijnheeren!
gaf de
de kapitein
kapitein op
op
- Gij
Gij zijt
nheeren ! gaf
een
deftigen toon
toon ten
tenantwoord,
antwoord,vooral
vooral in
inde
dewoestijn
woestijn moet
moet
een deftigen
de
gastvrijheid geëerbiedigd
geëerbiedigd worden
worden;; gij
gij zijt
zijtonder
onderde
debescherbescherde gastvrijheid
eer:: dat
dat moest
moest u,
u, dunkt
dunktmij,
mij,voldoende
voldoende zijn.
zijn.
ming
mijne eer
ming van
van mijne
- Volkomen,
majoor Ardenword
Ardenword heeft
heeft
Volkomen, Mijnheer!
.Mijnheer !maar
maar de
de majoor
de
gehad, uu tetezeggen,
zeggen,dat
datieder
iedervan
vanons
onsmet
met uu afzonderlijk
afzonderlijk
de eer gehad,
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moet
spreken, of
of liever
lievergezegd
gezegdwenscht
wenschttetespreken
sprekenover
overzaken,
zaken,
moet spreken,
die
hem alleen
alleen betreffen.
die hein
- Hetgeen
wil zeggen,
zeggen, Mijnheer
Mijnheer!I ....
Hetgeen wil
- Dat
ik persoonlijk
persoonlijk met
met u uwensch
wenschtetespreken
sprekenop
opeerre
eene
Dat ik
plaats,
geheel alleen
alleen met uu ben.
ben.
plaats, waar
waar ik geheel
- Ga
en gebruik
gebruik iets,
iets, Mijnheer
Mijnheer !I gij
gij en
en uwe
uwemetgemetgeGa zitten en
zellen.
dezen eenvoudigen
eenvoudigen maaltijd
maaltijd moet
moet gij
gij mij
mij dan
danmaar
maar
zellen. Na dezen
mUn eiland
eiland vergezellen
vergezellen: : ik
gezegd, dat
dat gij
gij onder
onder
naar
naar mijn
ik heb uu gezegd,
de
bescherming mijner
staat. Als
Als deze
deze verzekering
verzekering u niet
niet
de bescherming
mijner eer
eer staat.
het mij
mij dan
dan maar
maar!!
voldoende
voldoende is,
is, zeg
zeg hot
- Gij
ons onrecht
onrecht aan,
aan, kapitein
kapitein!! viel
viel de
demajoor
majoorhem
hem
Gij doet ons
de rede.
rede. Als
Als er
ergeen
geenbeter
betervoor
voorinstaat,
instaat,dan
danmoet
moet
dadelijk
dadelijk in
in de
ik mij
mij zelven
zeI ven tot
totwaarborg
waarborgaanbieden.
aanbieden.Wat
Watwilt
wiltgijgijnog
nogmeer
meer?
?
bedanku uwel,
wel,majoor
majoor!
Aantafel,
tafel,Mij
Mijn- Niets,
en ikikbedank
Niets, en
! Aan
nheeren!
den maaltijd
maaltijd zullen
zullen wij
wij ons
onsmet
metons
onsallen
allennaar
naar het
het
heeren ! Na
Na den
eiland begeven.
begeven.
Ik wensch,
wenseh, dat
dat gij
gij
- Behalve
antwoordde de
de majoor.
majoor. Ik
Behalve ik, antwoordde
er ten
ten volle
vollevan
vanovertuigd
overtuigd zijt,
zijt, hoe
hoe veel
veel vertrouwen
vertrouwen ik in
in uu
Ik zal
zalnaar
naar
terugkeeren,waar
waarik ik
dezeheerera
heeren
stel.
stel. Ik
hethet
fortfort
terugkeeren,
deze
zal opwachten.
opwachten.
~
twijfelen niet
niet aan
aanhet
hetwoord
woordvan
vanonzen
onzengastheer,
gastheer,
- Wij
Wij twijfelen
zei
de Franschman
Franschman lachende.
lachende.
zei de
Hij
ging daarop
daarop zitten,
zitten,zijne
zünemetgezellen
metgezellenvolgden
volgden zijn voorHij ging
beeld,
de maaltijd
maaltijd begon.
begon.
beeld, en de
...

.
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Hoe
de hulp van
Tom Mitchell
Mltchell inroept.
van Tom
Hoe men de
Toen
het ijsijstusschen
tusschendede
dischgenooteneenmaal
eenmaalgebroken
gebroken
Toen het
dischgenooten
was,
waartoe de
deBourgogne,
Bourgogne,de
deBordeaux
Bordeauxen
endedeChampagne
Champagne
was, waartoe
zeker
ook wel
wel het hunne
hunne bijgedragen
bijgedragen hadden,
hadden, werd
werd de
de maaltijd
zeker ook
hartelijk en
en zelfs
zelfsvroolij
vroolijk.
k.
De
majoor Ardenword,
Ardenword, misschien
misschien wel
de
De majoor
wel de
de eenige
eenige van
van al de
aanwezigen,
die geene
geenebepaalde
bepaalde geheime
geheime bedoelingen
bedoelingen had
had en
en
aanwezigen, die
die van
van nature
naturewas,
was,wat
wat
men
gewoonlijkeen
eenbon-vivant
bon-vivantnoemt,
noemt,
men
gewoonlijk
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scheen
het zich
zich ter
tertake
takegesteld
gesteldte te
hebben,deze
dezegeïmprovigeïmprovischeen het
hebben,
zoo
seerde bijeenkomst, die
dienaar
naaralle
allewaarschijnlijkheid
waarschijnliikheid uit
uitzoo
verschillende
elementen samengesteld
samengesteld was,
was, zoo
zoo aangenaam
aangenaam
verschillende elementen
mogelijk
werd hierin
hierin trouwens
trouwens krachtig
krachtigonderondermogelijk te
,te maken.
maken. Hij
Hij werd
d·oor den
den kapitein,
kapitein, die
dieal aldede
eigenschappen van
van een
een
steund
steund door
eigenschappen
voortreffelijk
ten toon
toon spreidde
spreiddeenenzijne
zynegasten
gastenbehanbehanvoortreffelijk gastheer
gastheer ten
delde
met Bene
eene vriendelijkheid
vriendelijkheid en
en hoffelijkheid,
hoffelijkheid, die
die hen
hen voor
voor
delde niet
hem
innam,welke
welkeoverigens
overigensde
devooroordeelen
vooroorueelen mochten
mochten zijn,
die
hein innam,
zijn, die
zij
te zijnen
zijnen opzichte
opzichte koesterden.
koesterden.
zij te
Men
echter niet uit
uit het
hetoog
oog teteverliezen,
verliezen, dat
daterergeen
geen
Men dient
dient echter
op de
deredenen
redenen dezer
dezer
enkel
woord gesproken
gesproken werd,
werd, hetwelk
hetwelk op
enkel woord
samenkomst
en dat
dathet
hetgesprek,
gesprek,dat
dataldoor
aldoor
samenkomst betrekking
betrekking had,
had, en
zeer
levendig was,
was, uitsluitend
uitsluitend over
over onderwerpen
onderwerpen liep,
liep, die
dio aan
aan
zeer levendig
den tegenwoordigen
tegenwoordigen toestand
toestand geheel
geheel vreemd
vreemd waren.
waren.
De
majoor was
was de eerste,
eerste, die
die van
van tafel
tafelopstond.
opstond.
De majoor
zoo prettig
prettig bij
bij elkaar,
elkaar, zoo
zoo komt
komt er
er toch
toch
- Al
is men
men nog
nog zoo
Al is
eenmaal
een tijd
tijd van
vanscheiden,
scheiden, zeide
zeide hij.
hij. Men
Men heeft
heeft mij
mij op
op
eenmaal een
het
fort noodig
noodig:: ik
ik zal
zalmij
mijdus
dusmet
met
uwevergunning
vergunning ververhet fort
uwe
wijderen.
wij deren.
Sedert
het begin
begin van
vanden
denmaaltijd
maaltijd had
hadzijn
zijnkuchen
kuchengeheel
geheel
Sedert het
opgehouden.
dacht, deed
deed de
de kapitein
kapitein hem
hem opmerken,
opmerken, dat
dat gij
gij deze
deze
- Ik dacht,
heeren
hier zoudt
zoudt afwachten.
afwachten.
heeren hier
hij lachende,
lachende, ik
ik zou
zou het
hethun
hunen
enmij
mij
- Zeker
niet, hernam
hernam hij
Zeker niet,
zeI
ven ook
ook maar
maar lastig
lastig maken
maken ;j ik
ik wil
wil liever
liever naar
naar mijn
mijn fort
fort
zelven
zij zich
zich wel
wel weer
weer bij
bij mij
mij zullen
zullenvoegen.
voegen.
terugkeeren,
terugkeeren, waar
waar zij
zal ze
zezelf
zelfwel
welterugbrengen,
terugbrengen,majoor
majoor!
zeide
de kapitein
kapitein
- Ik zal
! zei
op
ernstigen toon.
toon.
op een ernstigen
gij niet
nietopoptegen
tegenhebben,
hebben,Mij
Mijnheeren!
En nu
- Daar
kunt gij
Daar kunt
nheeren ! En
heb
ik de
de eer,
eer,uutetegroeten.
groeten.Kapitein
KapiteinII gij
gijzijt
zijteen
eenvoortrefvoortrefheb ik
felijk
gastheer, uwe
uwe Bordeaux
Bordeaux en
enuwe
uweBourgogne
Bourgognezijn
zijn waarlijk
felijk gastheer,
overheerlijk.
overhlijk.
mijhet
hetgenoegen
genoegengeven,
geven, uuerereenige
eenige
- Welnu, dan
dan zal
zal ikikmij
manden
van te
te zenden.
zenden.
manden van
- Zult
gij dat
datdoen?
doen?riep
riepdedemajoor
majooropopeen
eenverheugden
verheugden
Zult gij
toon
Maar waarom
waarom zou
zou ik
ik er
erook
ook aan
aantwijfelen?
twijfelen? Gij
Gij zijt
zijt
toon uit.
uit. Maar
dat niet
niet altijd
altijd gezegd?
gezegd?
eon
ec a fideele
fideelekerel:
kerel :heb
hebik
ik uu dat
Daarop
hij de
de hand
hand van
van den
denkapitein,
kapitein, nam
namafscheid
afscheid
Daarop drukte
drukte hij
hutiningezelschap
gezelschap van
van
van
de overige
overige heeren
heeren en
enverliet
verlietdedehut
van de
Oamote,
die hem
hem tot
totaan
aande
deengte
engtebegeleidde,
begeleidde, waar
waar zijn
zijn gegeCamote, die
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leide
hem wachtte.
wachtte. Hij
Hij zette
zette zich
zich in
in den
den zadel
zadel en
en
leide op
op hem
vertrok.
wÜ
- Münheeren!
daarop, alles
alles is
is gereed,
gereed, wij
Mijnheeren !zei
zei de
de kapitein
kapitein daarop,
kunnen,
zoodra gij
zulks verkiest,
verkiest, naar
naar het
het eiland
eiland oversteken.
oversteken.
kunnen, zoodra
gij zulks
De
vreemdelingen maakten
maakten eene
eene toestemmende
toestemmende buiging.
buiging.
De vreemdelingen
voet, te
te paard,
paard,inineen
een
schuit
of zwemmende
al zwemmende?
- Te
Te voet,
schuit
of al
?
vroeg
de jongste der
der Franschen
Franschen lachende.
lachende.
vroeg de
zult gij
gijwel
welzien,
zien,Mijnheer
Münheer!
antwoorddede
dekapitein,
kapitein,
- Dat zult
! antwoordde
terwijl
hÜ met
met herai
hem een
een bijna
bünaonmerkbaren
onmerkbarenblik
blikvan
vanverstandverstandterwijl hij
houding wisselde.
wisselde.
Zij
vertrokken.
Zij vertrokken.
Er lag
lag eene
eene prauw
prauw klaar
klaar om
om hen
hen op
op tetenemen.
nemen.
in.
Op
de uitnoodiging
uitnoodiging van
kapitein stapten
Op de
van den
den kapitein
stapten zÜ
zij er
ér in.
- En nu,
nu, Mijnheeren
Münheeren!! zeide
zeide Tom
Tom Mitchell
Mitchell met een
een glimglimonsnog
nogeene
eenelaatste
laatsteformaliteit
formaliteitover,
over,waaraan
waaraan
lach,
blÜft ererons
lach, blijft
het
moet
voldaan worden
worden: : geen
vreemdeling wordt
op het
moet voldaan
geen vreemdeling
wordt anders op
eiland
toegelaten dan
met een
een blinddoek
blinddoek voor
voor de
deoogen.
oogen.
eiland toegelaten
dan met
De
vreemdelingen keken
keken elkaar
elkaar verwonderd,
verwonderd, bijna
büna ververDe vreemdelingen
schrikt aan.
aan.
- GÜ
beho~ft nergens
nergens voor
voortetevreezen,
vreezen, Mijnheeren
Münheeren!! hernam
hernam
Gij behoeft
de
kapitein, liet
het isismaar
maareene
eeneeenvoudige
eenvoudige formaliteit,
formaliteit, en
en het
het
de kapitein,
staat
vrÜ, teteweigeren,
weigeren,daaraan
daaraan tetevoldoen.
voldoen.
staat uu vrij,
- En als
alswij
wÜdit
diteens
eenRdeden
deden?
vroegde
deoudste
oudste der
der Franschen.
Franschen.
? vroeg
- Dan
zou ikikwel
welgenoodzaakt
genoodzaakt .zÜn,
hier te
te laten
laten blijblÜDan zou
zijn, uu hier
ven,
Münheer! ! antwoordde
koelen toon.
toon.
ven, Mijnheer
antwoordde hij
hij op
op een koelen
het dan
dan maar
maar en
en llaat
ons, in
in 's'shemels
hemels naam,
naam, wat
wat
- Doe
Doe het
aa t ons,
haast maken.
maken.
De
kapitein gaf
gaf een
een wenk,
wenk, en
en nu
nuwerden
werden ererterstond
terstondzakzakDe kapitein
doeken
voor de
de oogen
oogen der
der vreemdelingen
vreemdelingen gebonden.
gebonden.
doeken voor
Men
De overtocht
overtocht duurde
duurde omstreeks
omstreeks een
een kwartier.
kwartier.
Men vertrok.
vertrok. De
Daarop
bemerkten de
de vreemdelingen
vreemdelingen aan
het schuren
schuren van
vanden
den
Daarop bemerkten
aan het
voorsteven
zand, dat
dat men
men aan
aan wal
wal gekogekovoorsteven der
der prauw
prauw over
over het zand,
men was.
was.
- Komt
niet aan
aanuwe
uweblinddoeken,
blinddoeken,Mij
Münheeeren!
zei de
de
Komt niet
nheeeren ! zei
stem
van den
denkapitein,
kapitein,alvorens
alvorensdaartoe
daartoede
devergunning
vergunning ververstem van
kregen
hebben;; men
zal uu aan
aan land
land brengen.
brengen.
kregen te hebben
men zal
Werkelük
werden de
de passagiers
passagiers met
met behoedzaamheid
behoedzaamheid op
op de
de
Werkelijk werden
Naverloop
verloop
armen
van verscheidene
verscheidene mannen
mannen voortgedragen.
voortgedragen. Na
armen van
van
eenige minuten
minuten zette
zette men
men hen
hen op
opden
dengrond
grondneer
neeren
endeed
deed
van eenige
hun nu
nu de
de zakdoeken,
zakdoeken, die
die zij
zÜ voor
voor hunne
hunne oogen
oogen hadden,
hadden, af.
af.
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Hunne
eerste beweging
beweging was,
was, dat
dat zij
zij een
eenverwonderden
verwonderden blik
blik
Hunne eerste
rondom
sloegen.
rondom zich
zich sloegen.
Zij
bevonden zich
eene ruime
ruime zaal,
zaal, die
die met
met de
demeest
meest
Zij bevonden
zich in eene
verfijnde
gemeubileerd was.
was.
verfijnde weelde gemeubileerd
De kapitein
kapitein stond
stond lachende
lachende voor
in zijne
zijne nabijnabijvoor hen.
hen. Dicht in
heid,
ofschoon een
een weinig
weinigachterwaarts,
achterwaarts, stonden
stonden zij,
zij, die
die de
de
heid, ofschoon
hunne armen
armen overgebracht
overgebracht hadden.
hadden. Op
Op een
een
vreemdelingen
vreemdelingen op
op hunne
zij zich
zich
zwijgenden
van hunnen
hunnengebieder
gebiederverwijderden
verwijderden zij
zwijgenden wenk van
terstond.
de kapitein
kapitein op
op een
een
- Weest
welkom in mijne
mijne woning,
woning, zei
zei de
Weest welkom
hoffelijken
ik hoop,
hoop, dat
datdedewelgemeende
welgemeendeenenhartelijke
hartelijke
hoffelijken toon,
toon, ik
gastvrijheid,
die gij
gij hier
hierzult
zultondervinden,
ondervinden,Mij
Mijnheeren!
de
gastvrijheid, die
nheeren ! uu de
do zorg
zorg voor
voor mijne
mijne
maatregelen
doen vergeten,
vergeten, waartoe
waartoe do
maatregelen zal
zal doen
veiligheid mij
mij dringend
dringend genoodzaakt
genoodzaakt heeft.
heeft.
De vreemdelingen
vreemdelingen maakten
maakten eene
eene zwijgende
zwijgende buiging.
buiging.
behoef uuwel
welniet
niet
te herhalan,
nietwaar,
Mijnheeren?
- Ik behoef
te herhalon,
nietwaar,
Mij
nheeren ?
hernam
hier geheel
geheel op
op uw
uwgemak
gemakkunt
kunt
hernam de
de kapitein,
kapitein, dat
dat gij
gij u hier
zookort
kortmogelijk
mogelijktetedoen
doenvertoeven
vertoeven
gevoelen.
einde uunu
nuzoo
gevoelen. Ten einde
op
eene plaats,
plaats, die
die gijgijzonder
zondertwijfel
twijfelzoo
zoospoedig
spoedig mogelijk
mogelijk
op eene
wenscht to verlaten, stel ik mij van dit oogenblik af ter uwer wenschtvrla,ikmjndtogeblafruw
beschikking.
mU te volgen,
volgen, voegde
voegde hij
hij er
erbij,
bij,
beschikking. Wees
Wees zoo
zoo goed,
goed, mij
terwijl
hij zich
zich tot
tot den
denjongste
jongsteder
derFranschen
Franschenwendde.
wendde.
terwijl hij
op,deed
deedeene
eenedeur
deur open,
open, ging
ging op
op
Hij
lichtte een
eengordijn
gordün op,
Hij lichtte
ZÜde
staan om
om zijn
zÜn bezoeker
bezoeker voor
voor te
te laten
laten gaan,
gaan, en
en nu
nu ververzijdo staan
dwenen
beiden.
dwenen beiden.
De
beide andere
anderevreemdelingen
vreemdelingenbleven
blevenalleen
alleenachter
achteren
enkoken
keken
Do beide
elkaar
met een
eenverwonderd
verwonderd gezicht
gezicht aan.
aan. Eindelijk
Eindelük begon
begon de
de
elkaar met
op en
en neer
neer te
te
Franschman
zaal met
met een
een peinzend
peinzend gelaat
gelaat op
Franschmande
de zaal
loopen,
liet de
deAmerikaan
Amerikaanzich
zichop
opeene
eenesofa
sofaneervallen.
neervallen.
loopera,en
en liet
Zoo
wachtten zij
zij het
het oogenblik
oogenblik af,
af, waarop
waarop ook
ook hun
hunaudiëntie
audiëntie
Zoo wachtten
zou
verleend worden.
worden.
zou verleend
Nauwelijks was
was de
de deur
deurachter
achterdedebeide
beidemannen
mannendichtgegaan,
dichtgegaan,
of Tom
Tom Mitchell
Mitchell bleef
bleef staan
staan en
en keek
keekden
denjonkman
jonkman strak
strak aan.
aan.
- Welnu, Mijnheer
Mijnheer!! zeide
hij tot
tot hem,
hem,terwijl
terwijlhij
hijhem
hemeen
een
zeide hij
stoel
aanwees, wees
wees zoo
zoo goed,
goed, mij
mij terstond
terstond eene
eene twijfeling
twijfeling te
te
stoel aanwees,
mij sedert
sedert uwe
uwekomst
komst ininmijne
mijnelegerplaats
legerplaats gogebenemen,
benemen, die
die mij
folterd
heeft.
folterd heeft.
ZOol, gaf
gafdedeander
and~rlachende
lachendeten
tenantwoord,
antwoord, ik
ik zie
zie
- Wel
Wel zoo,
met
genoegen, dat
gij een
een goed
goed geheugen
geheugen hebt
hebt;; het isis echter
echter
met genoegen,
dat gij
wijelkander
elkander gezien
gezienhebben.
hebben.
al
lang geleden,
geleden, dat
dat wij
al lang
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mij dan
dan niet
niet?? Zijt
Zijt gij
gij het
hetwerkelijk
werkelyk?
- Bedrieg
Bedrieg ik mij
- Ja,
!Iynheer Maillard
Maillard! ! ik
ben het zelf,
zelf, kapitein
kapitein Pierre
Pierre
Ja, Mijnheer
ik ben
Durand,
Durand, dezelfde,
dezelfde,die
die....
....
- Die het
het leven
leven van
van mijn
mijn vader
vader en
enhet
hetmijne
mijnegered
geredheeft,
heeft,
liet de
de Outlaw
Outlaw er
erterstond
terfltond op
opvolgen,
volgen,terwijl
terwijlhij
hijhem
hemde
dehand
hand
Zoo hebt
hebt gij
gij dan,
dan,toen
toen
toestak,
de ander
ander hartelijk
hartelijk drukte.
drukte. Zoo
toestak, die
die de
allen
vijandig ten opzichte
opzichte van
van ons
ons gezind
gezind waren,
waren, alleen,
alleen,zonzonallen vijandig
der
denken aan
aan het
hetverschrikkelijke
verschrikkelijke gevaar,
gevaar, waaraan
waaraan gij uu
der te denken
blootsteldet,
wist ....
blootsteldet, want
want gij
gij wist
- Ja,
ik wist,
wist,dat
datuwuw
vader
een
uurgeleden
geledenhet
hetvoorzittervoorzitterJa, ik
vader
een
uur
verschrikkelijke rechtbank,
hare zittingen
zittingen in
in
schap
schap bij
bij de verschrikkelijke
rechtbank, die
die hare
Ikwist,
wist,welk
welkeen
eenhaat
haatmen
menhem
hem
de
Abdij hield,
hield, bekleed
bekleed had.
had. Ik
de Abdij
beidenonverhoeds
onverhoedsop
opden
den
in
het geheim
geheim toedroeg,
toedroeg, en
entoen
toengijgijbeiden
in het
Petit-Pont aangevallen
aangevallen werdt
werdt door
door mannen,
mannen, die
die misschien
misschien het
het
recht
hadden om
om den
den moord
moord hunner
hunner betrekkingen
betrekkingen op
op uu te
te
recht hadden
wreken,
aarzelde ik
de Seine
Seine te
te springen
springen en
en uuhalfhalfwreken, aarzelde
ik niet,
niet, in de
dood
den oever
oever terug
terug te
te brengen.
brengen.
dood op
op den
hebt meer
meergedaan,
gedaan,Mijnheer
Mijnheer!
Gijhebt
hebtons
onsverborgen,
verborgen,
- Gij
Gij hebt
! Gij
verpleegd
eindelijk naar
naar Amerika
Amerikaovergebracht.
overgebracht.
verpleegd en eindelijk
- Ja,
ik heb
hebdat
datalles
alles
gedaan,dat
datis is
waar,antwoordde
antwoordde
Ja, ik
gedaan,
waar,
Pierre
op een
eengullen
gullentoon
toon;
maaruw
uwvader
vaderhad
had mijn
mijn leven
leven
Pierre op
; maar
gedurende
revolutie gered
gered;; ik
ikheb
hebdus
dusniets
nietsanders
anders dan
dan
gedurende de
de revolutie
mijne
te betalen.
betalen.
mijne schuld
schuld af te
--- Met
Metwoeker,
woeker, Mijnheer
Mijnheer!! als
als een
een man,
man, die
die een
eenhart
hartbezit.
bezit.
Laat
mij uu nog
nogeens
eensherhalen.
herhalen. wat
wat ik
ik tot
tot uuzeide,
zeide, toen
toen wij
wij
Laat mij
op
de kaai
kaaivan
vanNew-York
New-Yorkafscheid
afscheidvan
vanelkander
elkandernamen
namen;; ik
ik
op de
was
toen nog
nog heel
heel jong,
jong, ik
ik was
was nog
noggeen
geenzestien
zestienjaren
jaren oud,
oud,
was toen
heb niets
niets vergeten.
vergeten. Ziehier
Ziehier wat
watikiku unegen
negenjaren
jaren
maar
maar ik
ik heb
geleden
gezegd heb
heb:: „Wat
,,'Vat er
erook
ookmoge
mogegebeuren,
gebeuren,mijn
mijn leven,
leven,
geleden gezegd
opeen
eenwoord,
woord, op
op
mijne
fortuin, mijne
myne eer
eer behooren
behooren uutoe
toe:
mijne fortuin,
: op
een
wenk zal
zal ik
ikzezemet
metblijdschap
blijdschapvoor
vooruuten
tenoffer
offerbrengen."
brengen."
een wenk
Spreek
mijn vriend!
vriend! mijn
mijn redder
redder!! ik ben
ben er
er toe
toe bereid.
bereid.
Spreek nu,
nu, mijn
- Ik dank
dank u
u:: ik neem
neem het
het aan,
aan, liet
liet de
dekapitein
kapitein hier
hier terterop volgen
volgen;; ik
ik wist
wistwel,
wel,dat
datgijgij
zoudt
handelen;
stond
stond op
zoozoo
zoudt
handelen
;
daarom
onbevreesd komen
komen opzoeken.
opzoeken.
daarom ben
ben ik uu onbevreesd
- Spreek
luister naar
naar uu!! hernam
hernam de
de Outlaw.
Outlaw.
Spreek op!
op ! Ik
Ik luister
- Maar
mij vooraf,
vooraf, waar
waar u.w
vader is.
is.
Maar zeg
zeg mij
uw vader
- Hij
leeft ininafzondering
afzonderingtetemidden
middender
derIndianen,
Indianen, door
door
Hij leeft
welke
hij zich
zich als
als een
een lid
lidvan
vanhunnen
hunnen stam
stam heeft
heeft laten
laten
welke hij
aannemen:
geheel met
metde
debeschaafde
beschaafde wereld
wereld gebrogebroaannemen : hij
hij heeft geheel
...

.
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ken,
waarvan geenerlei
geenerlei tijdingen meer
meer tot
tothem
hemdoordringen.
doordringen.
ken, waarvan
- Is hij
hij gelukkig
gelukkig P
- Dat geloof
geloof ik
ikwel
wel:
mijnvader
vaderwas
wasiemand,
iemand,
vaneen@
eens
: mijn
diedievan
misdaad
was. Zijne
Zijne misslagen,
misslagen, zijne
zijne misdaden,
misdaden, of
of
misdaad overtuigd
overtuigd was.
moge geven
geven aan
aan zijne
zijnehandelingen
handelingen in
in
welken
naam men
men ook
ook moge
welken naam
een
tijd van
van algemeene
algemeene beroering,
beroering, waarin
waarin alle
alle hartstochten
hartstochten in
in
een tijd
de haat
haat en
en alaldedetoorn
toorn tot
tothet
het
werking
werking waren,
waren, waarin
waarinalal de
uiterste
gedreven werden,
werden, hebben
hebben hem geene
geene gelegenheid
gelegenheid tot
tot
uiterste gedreven
bewustheid in
zich om,
om,dat
dathij
hij
berouw
berouw gelaten:
gelaten : hij
hij draagt
draagt de
de bewustheid
in zich
zijn
plicht zonder
zondervrees
vreesenenyonder
zonderpartijdigheid
partijdigheidbetracht
betrachtheeft.
heeft.
zijn plicht
kan en
en wil
wilzijn
zijnrechter
rechterniet
nietzijn
zijn:
benslechts
slechts
- Ik
Ik kan
: ikikben
wij allen
allenzijn.
zijn. God
God
een
zwak en
enkortzichtig
kortzichtig mensch,
mensch, zooals
zooals wij
een zwak
alleen
zal aan
aan hem,
hem,wanneer
wanneerzijne
zijneure
urezal
zalgeslagen
geslagenhebben,
hebben,
alleen zal
de andere
andere Titans
Titans van
van dien
dien tijd,
tijd,die
diedoor
door den
den
evenals
evenals aan
aan de
bliksem
neergeslingerd zijn,
zijn, die
die gerechtigheid
gerechtigheid laten
latenwederwederbliksem neergeslingerd
hij aanspraak
aanspraak heeft.
heeft. Ik
Ik moet
moet hem
hem noodwendig
noodwendig
varen,
waarop hij
varen, waarop
hijmij
mijzalzalwillen
willen
ontvangen?P
zien
en spreken.
spreken. Denkt
Denkt gij,
gij, dat
dathij
zien en
ontvangen
- Zonder
Toch zal
zal ik
ik hem
hemvan
vanuw
uwbezoek
bezoek
Zonder eenigen
eenigen twijfel.
twijfel. Toch
het om
om tetedoen
doen?
verwittigen.
verwittigen. Waar
Waar is het
?
- Om
eene quaestie
qllaestie van
van leven
levenofofdood
doodvoor
voormijn
mijn meest
meest
Om eene
vertrouwden
man, dien ik
ik als
alseen
eenbroeder
broeder liefheb.
liefheb.
vertrouwden vriend,
vriend, een
een man,
mij maar
maar niet
nietmeer
meervan
van;; over
over een
een uur
uur zal
zal er
er
- Zeg
er mij
Zeg er
een
koerier naar
naarhem
hemafgezonden
afgezondenworden
worden;; morgen
morgen avond
avond of
of
een koerier
wijzijn
zijnantwoord
antwoordontvangen.
ontvangen.
uiterlijk overmorgen
overmorgenochtend
ochtendzullen
zullenwij
dank u.u.Gij
Gijhebt
hebtzeker
zekerverscheidene
verscheidene brieven
brieven ontont- Ik
Ik dank
vangen, waaronder
waaronder stond
stond:: Een
vrie1td uit
uitkwade
kwade dagen?
dagen?
Een vriend
die onbekende
onbekende vriend
- Zeker,
Zeker, en
en die
vriend....
... .
-— Was
ik.
Was ik.
gij u udan
danniet
nietdadelijk
dadelijkaan
aanmij
mijbekend
bekend
- Waarom
hebt gij
W aa rom hebt
gemaakt?
gemaakt ?
- Dat
kon ik niet.
niet.
Dat kon
gÜ inindeze
dezebrieven
brievenmeedeelt,
meedeelt,waar
waar?P
- Is alles,
alles, wat
wat gij
— Helaas
Helaas ja!
- Het isis eene
eeneschandelijke,
schandelijke,·snoode
snvode daad.
daad.
reken dan
dan ook
ook op
op uu eonn :iW
vader, dat
recht zal
zal
- Ik
w vader,
dat er recht
Ik reken
gedaan
worden.
gedaan worden.
op mij
mij:: ik
ikheb
heb uw
uwvriend
vriend gezien,
gezien, en
en ik
ik
- Relren
maar op
Reken maar
hij misschien
misschien aan
aan mij
mij niet
niet
mag
hem graag
graag lijden,
lijden, ofschoon
ofschoon hij
mag hem
hetzelfde
gevoel toedraagt,
toedraagt, voegde
voegde hij
hij er
er met
met een
eengedwongen
gedwongen
hetzelfde gevoel
glimlach bij.
bij.
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- Dat zal
zal wel
wel spoedig
spoedig veranderen.
veranderen.
kan mijn
mijn vader
vader inindeze
dezezaak
zaakdoen
doen?
- Wat kan
?
en niets.
niets.Deze
Dezezaak
zaakhangt
hangtgeheel
geheelalleen
alleenvan
vanhem
hemaf.
af.
- Alles en
Als dat
dat zoo
zoo is,is,wees
weesdan
danmaar
maargerust,
gerust,dan
danzullen
zullen wij
wij
- Als
wel slagen.
slagen.
- Dat
Dat wil
wil ik
ik hopen.
hopen.
iets anders
anders tetezeggen
zeggen?
- Hebt.
I [ebt,gij
gij mij
mij nog
nog iets
?
gij begrijpt,
begrijpt, beste
beste vriend
vriend!! dat
dat ikikniet
nietzonder
zonderdringdring- Ja;
Ja; gij
ende
redenen mijn
mijn schip
schip te
te New-York
New-York aan
aan de
de zorg
zorg van
van mijn
mijn
ende redenen
luitenant toevertrouwd en het gewaagd heb om als zeeman,luitenaovrwdhtgeabomlszn,
die
land haat,
haat, zulk
zulkeene
eenelange
langereis
reisdoor
doordedebosschee
bosschenvan
van
die het land
het Amerikaansche
Amerikaansche vasteland
vasteland tete ondernemen.
ondernemen.
- Dat
natuurlijk. En die
die redenen
redenen ....
Dat is natuurlijk.
... .
- Zijn
deze:: de
deonverzoenlij
onverz(lenlijkste
de meest
meest verbitterde
verbitterde
Zijn deze
kste en de
wel kent,
kent, is
is hier.
hier.
vijand
vijand van
van den
den man,
man, dien
dien gij
gij wel
- Hier?
- Ja, hier,
hier, op
opuw
uweiland
eilandzelf,
zelf,inindedezaal
zaalhier
hiernaast
naastons.
ons.
- Zijt
gij er
er wel
wel zeker
zekervan,
van,dat
dathet
hetdiedie
man
werkelijkisis?
Zijt gij
man
werkelijk
?
- Het
nu al
al vijf
vijfjaren,
jaren, dat
datikikhem
hemoveral
overalachtervolg,
achtervolg,
I.-let isis nu
dat
ik alalzijne
zijnehandelingen,
handelingen, alalzijne
zijnegedragingen
gedragingen gadesla,
gadesla,
dat ik
er in
in 't'tminst
minstgedachte
gedachte op
op heeft.
heeft.
zonder
dat hij
hij er
zonder dat
- Heeft
hij uu dan
dannooit
nooitgezien
gezien?
Heeft hij
?
- Zeer
dikwijls integendeel,
integendeel, gaf
gafhij
hijlachende
lachendeten
tenantwoord,
antwoord,
Zeer dikwijls
maar
nooit in
in mijne
mijne ware
ware gedaante.
gedaante.
.
maar nooit
- Zoo.
begrijp ik het.
het.
Zoo. Heel
Heel goed.
goed. Nu
Nu begrijp
- Ik heb
heb hem
hemnaar
naarAmerika
Amerikaovergebracht,
overgebracht,wij
wijzijn
zijnde
debeste
beste
om
vrienden
van de
de wereld,
wereld, hij
hij heeft
heeftzelfs
zelfseen
eenpoging
poginggedaan
gedaan om
vrienden van
mij
om tetekoopera.
koopen.
mij om
- Welzoo?
Welzoo ? .
mijlaten
latenomkoopen,
omkoopen,zoodat
zoodatik
iknu
nu
- ·Wel
zeker, en
en ik
ikheb
hebmij
Wel zeker,
hij rekent
rekent op
op mijne
mijne hulp
hulp om
om af
af teterekenen
rekenen
zijn
vriend ben
ben:: hij
zijn vriend
met
hem, dien
dien gij
gij wel
wel kent.
kent.
met hem,
zUn medeplichtige
medeplichtige goed
goed gekozen.
gekozen.
- Hij
heeft zijn
Hij heeft
- Niet
waar?
Niet waar?
De
beide mannen
mannen barstten
lachen uit.
uit.
De beide
barstten in lachen
- Zijt
gij gezamenlijk
gezamenlUk van
van New-York
~ ew-York gekomen
gekomen??
Zijt gij
- Wel
zeker niet
niet!! Wij
Wijhebben
hebben elkander
elkander twee
twee dagen
dagen gegeWel zeker
fod ontmoet,
ontmoet, en
en daar
daar ikikmij
mijniet
nietmeer
meervermomd
vermomd
leden
leden op
op het fort
heb,
heeft hij
hij mij,
mij,ondanks
ondanksalalzijne
zijnesluwheid,
sluwheid, want
want het
het isis
heb, heeft
een
gevleesde duivel,
herkend.
een gevleesde
duivel, niet herkend.
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- Welnu, dat
dat alles
allesisisdoodeenvoudig
doodeenvoudig:: deze
deze man
man is op
op dit
dit
eiland;
hij moet
moet er
er niet
nietmeer
meer afkomen
afkomen;; wij
wij zullen
zullen hem
hem uit
uit
eiland ; hij
den
weg ruimen,
ruimen, en
endaarmee
daarmee afgedaan.
afgedaan.
den weg
- Drommels
deze rol
rol niet
nietspelen
spelen:
dan
Drommels neen!
neen ! Laat
Laat ons
ons deze
: dan
zou
hij ons
ons als
als een
een aal
aal door
door de
de vingers
vingers glippen.
glippen.
zou hij
zou ik niet
niet denken,
denken, zei
zei de
deOutlaw
Outlaw met
meteen
eenonheilonheil- Dat
Dat zou
spellenden
grimlach, die door
door den
den kapitein
kapitein begrepen
begrepen werd.
werd.
spellenden grimlach,
- Wij
hebben den
tijd nog
nog wel,
wel, eer
eer wij
wij het
hetzoover
zoover laten
laten
Wij hebben
den tijd
o!Ü~ hem
hem
komen;
eerst zijne
zijne plannen
plannen kennen,
kennen, en
en laat
laat ons
komen ; laat
laat ons
ons eerst
dan
ontmaskeren. Dit
zal ons
onsdes
destetegemakkelijker
gemakkelijker vallen,
vallen,
dan ontmaskeren.
Dit zal
daar
het voordeel
voordeel inindeze
dezezaak
zaakaan
aanonze
onzezijde
zijdeisis:
wij weten,
weten,
daar al het
: wij
wie
hij is, en
en hij
hij weet
weet niet,
niet, wie
wie wij
wij zijn.
zijn.
wie hij
ken hem
hem sinds
sinds lang,
lang, en
en ikikbereid
bereidhem
hemeen
eenzeer
zeeraanaan- Ik
Ik ken
gename
verrassing;; laat mij
mij maar
maarbegaan
begaan!
gename verrassing
!
--- Vooral
Vooral geene
geeneonvoorzichtigheid.
onvoorzichtigheid. Een
Een enkel
enkelwoord
woord kan
kan
de
geheele zaak
zaak doen
doen mislukken.
mislukken.
de geheele
- Breng
ik mijn
mijn geheele
geheele leven
leven dan
dan niet
niet door
door met
met in
in gegeBreng ik
slepenheid
wedijveren
wat mij
mij omringt
omringt?
slepenheid te
te wedij
veren met
met al
al wat
- Dat is
is waar
waar;; ik
ikgeef
geefu udus
dus
volle
vrijheidom
omtetehandelen,
haudelen,
volle
vrijheid
zooals
goeddunkt.
zooals uu goeddunkt.
- Welnu,
gij weet,
weet,dat
datgijgijopopmijn
mijngrondgebied
grondgebied zoo
zoo vrij
vrij
Welnu, gij
zijt
als een
eenvogel
vogelinindedelucht,
lucht,zeide
zeidehijhijlachende,
lachende,terwijl
terwijlhij
hij
zijt als
een
bloem afplukte.
afplukte. Steek
Steek dezen
dezen in
in uw
uwknoopsgat
knoopsgat:: dat
dat isis de
de
een bloem
ik
talisman,
overal een
een doortocht
doortocht zal
moet ik
talisman, die
die uu overal
zal banen.
banen. Nu moet
mij
uwe beide
beide metgezellen
metgezellen bezighouden.
bezighouden. Volg
Volgmij
mij!
mij met uwe
!
Hij
deed eene
eenedeur
deuropen,
open,. .die
zich vlak
vlak tegenover
tegenover diegene,
diegene,
Hij deed
die zich
het vertrek
vertrek binnengetreden
binnengetreden was,
was, bevond,
bevond, liep
liep
waardoor
waardoor hij
hij het
verscheidene
bracht den
den kapitein
kapitein in een
een allerallerverscheidene kamers
kamers door
door en
en bracht
liefst vertrek,
vertrek, dat
dat op
op een
eengrootera
grooten tuin
tuin uitkwam.
uitkwam.
nu maar,
maar, alsof
alsof gij
gij thuis
thuiswaart,
waart,
- Ziezoo
Ziezoo! !Beschouw
Beschouwuu nu
zeide hij. Gij
Gij kunt
kunt gaan
gaan en
en komen,
komen, wanneer
wanneer gij
gij wilt
wilt;; gij
gij zult
zult
achter
in den
dentuin
tuineene
eenepoort
poort vinden,
vinden, die
die uunaar
naar buiten
buiten zal
zal
achter in
wij zullen
zullenom
omzeszesuur
uur
eten;
alsgijgijuitgaat,
uitgaat, zorg
zorg
brengen: wij
eten
; als
dan,
dat gij
gij tegen
tegendien
dientijd
tijdthuis
thuiszijt
zijt;
onzemaaltijd
maaltijd zal
zal in
in
dan, dat
; onze
uwe
kamer aangericht
aangericht worden,
worden, waar
waar ik
ik uuzal
zalopwachten.
opwachten. Veel
Veel
uwe kamer
genoegen
en tot
totweerziens
weerziens!!
genoegen en
Na
dit gezegd
gezegd te
te hebben,
hebben, drukte
drukte hij
hij de
dehand
handvan
van den
den
Na dit
kapitein
nogmaals, verwijderde
verwijderde zich
liet hem
hem alleen,
alleen, vrij
vrij
kapitein nogmaals,
zich en liet
om
zich aan
aan zijne
zijne overpeinzingen
overpeinzingen over
over to
te geven.
geven.
om zich
Zoodra
Maillard, zooals
lezer hem
hem
Zoodra Tom
Tom Mitchell
Mitchell of
of Maillard,
zooals de
de lezer
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slechts
gelieft tetenoemen,
noemen,ininzijne
zijnekamer
kamerteruggekomon
teruggekomon was,
was,
slechts gelieft
ging hij
hij bij
bijeene
eenetafel
tafelzitten,
zitten,
schreef
inderhaasteenige
eenigewoorden
woorden
schreef
inderhaast
op,
vouwde het
het papier
papier dicht,
dicht,verzegelde
verzegelde dit
ditmet
metden
densteen
steen
op, vouwde
hij aan
aan den
den pink
pinkzijner
zijnerrechterhand
rechterhanddroeg,
droeg,
van
een ring,
ring,·• dien
van een
dien hij
en
trok aan
aan eene
eene schel.
schel.
en trok
Bijna
terstond daarop
daarop trad
trad Camote
Camote binnen
binnen;; de
de kapitein
kapitein
Bijna terstond
reikte
hem het
het papier
papier over.
over.
reikte hem
- Deze
brief met
met een
een vertrouwd
vertrouwd koerier
koerier naar
naar mijn
mijn vader,
vader,
Deze brief
zÜnpaard
paarddoodrij
doodrijden,
het niet
nietanders
anders
zeide hij. Laat
Laat hem
hemzijn
den, als
als het
is haast
haast bij
bij:: ik
ik wacht
wachtop
opantwoord.
antwoord.
kan.
kan. Er is
vijf minuten
minuten zal
zal de
de brief
briefweg
wegzijn,
zijn,zeide
zeideCamote.
Camote.
- In
In vijf
- Apropos,
den Amerikaanschen
Amerikaanschen dikzak,
de
Apropos, laat
laat den
dikzak, die
die in de
zaal
hiernaast is,
is, binnenkomen.
binnenkomen.
zaal hiernaast
Camote
en vertrok.
vertrok.Bijna
Bijnaonmiddellijk
onmiddellijk
Camote maakte
maakte eene
eene buiging en
daarop
was
daarop vertoonde
vertoondededereeder
reederzich.
zich.Hij
Hij pufte
pufte van
van dikte
dikte en was
zoo
rood als
als een
een kalkoensche
kalkoensche haan.
haan. De
Dedeur
deurwas
wasterstond
terstond
zoo rood
achter
hem dichtgegaan.
dichtgegaan.
achter hem
De
kapitein wees
wees hem
hem een
een stoel
stoel aan.
aan.
De kapitein
er zich
zichbrommend
brommend op
op neer.
neer.
De dikke
dikke mijnheer
mijnheer zette
zette er
vrij zonderling,
zonderling, zeide
zeide hij,
hij, dat
dat een
een man
man als
als ik
ik.....
- Het isis vrij
- Met
uw verlof,
verlof,Mijnheer
Mijnheer'! gaf
gaf de
de kapitein
kapitein hem
hem op
op een
een
Met uw
koelen
antwoord, ik
heb uu volstrekt
volstrekt niet
niet noodig,
noodig, gij
gÜ
koelen toon
toon ten
ten antwoord,
ik heb
zijt
het integendeel,
integendeel, die
diemij
müiningezelschap
gezelschapvan
vaneenig9
eenig9andere
andere
zijt het
heeren
komen opzoeken.
opzoeken. Ieder
van u heeft
heeft waarschijnlijk
waarschijnlijk
heeren zijt
zijt komen
Ieder van
gewichtige redenen tot het doen van zulk een zonderlingen gewichtrdno evazulknodrige
tocht,
van welke
welke eer
eer ik
ikgraag
graagwil
wilverschoond
verschoondblijven
blijven:: ikikkan
kan
tocht, van
niet
anders dan
dan uu een
een voor
voor een
een aanhooren.
aanhooren. De
De beurt
beurt isis aan
aan
niet anders
zoo goed,
goed, uu nader
nader teteverklaren.
verklaren.
uu gekomen
gekomen:: wees
dus zoo
wees dus
Deze
weinige woorden,
woorden, die
dieop
opeen
eenduidelijken,
duidelijken, koelen
koelen en
en
Deze weinige
eenigszins
spottenden toon
toon uitgesproken
uitgesproken werden,
werden, brachten
brachtenden
den
eenigszins spottenden
toorn
van den
den dikken
dikkenmijnheer
mijnheer als
alsdoor
dooreen
eentooverslag
tooverslag tot
tot
toorn van
gelukte hem
hem althans,
althans, dezen,
dezen, zoo
zoo goed
goed en
en zoo
zoo
bedaren.
bedaren. Het
Het gelukte
kwaad
het ging,
ging, teteverbergen.
verbergen. Na
Nazich
zichhethet
voorhoofd
kwaad als
als het
voorhoofd
herhaalde
met zijn
zijn zakdoek
zakdoek afgewischt
afgewischt te
te hebben
hebben en
en
herhaalde malen
malen met
na
driemaal !gehemd
hebbenom
omzijne
zijnestem
stemhelderder
helderder tete
na driemaal
gehemd tetehebben
hij::
doen
klinken, zeide
zeide hij
doen klinken,
- Ik heb
heb ongelijk,
ongelijk, Mijnheer
Mijnheer! ! Dat
ik graag
graagbekennen.
bekennen.
Dat wil ik
ons, als
als 't'tu ubelieft,
belieft,
voortgaan,Mijnheer
Mijnheer!
Een
- Laat
Laat ons,
voortgaan,
! Een
Wat hebt
hebt gij
gij op
op
ander
wacht al,
al, totdat
totdat gij
gij klaar
klaar zijt.
zijt. Wat
ander wacht
uw hart
hart?
?
..
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- Mijnbeer
kent mij
mij immers
immers?P
Mijnheer1!bernam
hernamde
de reeder,
reeder, gij
gij kent
Mijnheer II Sinds
lang.
- Ja,
Ja, Mijnheer
Sinds lang.
- Mijnbeer
! !ikik heb
beb een
een neef,
neef, een
eenzoon
zoonvan
vanden
denbroeder
broeder
Mijnheer
dus een
een nabestaande
nabestaande van
van mij.
mij.
mijner
mij nervrouw:
vrouw :bet
het is
is dus
- Ga voort,
voort, Mijnheer
Mijnbeer !!
- Die
neef, ininalle
alleopzichten
opzicbten een
eenforme
ferme jongen,
jongen, is
is gek,
gek,
Die neef,
stapelgek, Mijnheer
MijnbeerII
- Ik begrijp
begrijp niet,
niet, wat
watikikdaaraan
daaraankan
kandoen,
doen,Mijnheer
Mijnheer !t zei
zei
de
kapitein glimlachonde.
glimlacbonde.
de kapitein
Mei
uw verlof,
verlof, als
als ik
ikzeg,
zeg,dat
dathij
bijgek
gekis,is,dan
danspreek
spreek ik
ik
Met uw
misschien
wat al
al tetesterk,
sterk,zijne
zijnekrankzinnigheid
krankzinnigheid isismisschien
misRcbien
misschien wat
niets
meer dan
dan eene
eene manic
manie;; die
diejongeling,
jongeling,die,
die,zooals
zooalsikikreeds
reeds
niets meer
de
eer gehad
gehad heb
bebuutetezeggen,
zeggen,een
eenferme
ferme jongen
jongen is,
is, isis ververde eer
liefd, Mijnheer
Mijnheer !I ....
- Dat
brengt zijn
leeftijd mee.
Ik zie
zie hierin
hierin tot
totdusverre
dusverre
Dat brengt
zijn leeftijd
mee. Ik
niets,
wat ....
niets, wat
- Met
uw verlof,
verlof, viel
viel de
dedikke
dikke mijnheer
mijnheer hem
bem aanstonds
aanstonds
Met uw
eenmeisje,
meisje,dat
datvolstrekt
volstrekt niet
niet
in
de rede,
rede,hij
hijis is
verliefdopopeen
in de
verliefd
iB.
geschikt
hem is.
geschikt voor
voor hem
- Denkt hU
erzelf
zelfzoo
zooover,
over,Mijnheer
Mijnheer?
hij er
?
- Neen, Mijnheer
Mijnheer !I ik denk
zoo over,
over, ik,
ik, die
dieeen
eenlevenlevendenk er
er zoo
dig
belang in
in hem
bemstel
stelenenzijn
zijnwettige
wettigevoogd
voogdzou
zouzijn,
zijn, daar
daar
dig belang
zijn
vader dood
hij·zich
zich niet
nietgeëmancipeerd
geëmancipeerd had.
had. VerVerzijn vader
dood is,
is, als hij
beeld u,
u, Mijnheer
Mijnhee~1! dat
met mijne
mijne vrouw,
vrouw,zijne
zijnetante,
tante,planplanbeeld
dat ik met
bet aangaan
aangaan van een
een zeer
zeer aannemelijk
aannemelijk
non
ontworpen had
non ontworpen
had tot
tot het
huwelijk met een meisje, waarom zou ik het niet zeggen? huwelijkmtns,arozuikhetng?
mei
nicht van
van mij.
mij.
mot een nicht
bij dan
dan niet
niet gewild
gewild?
- Heeft hij
?
- Neen, Mijnheer
Mijnheer!! Begrijpt gij
gij dat
datP
?
- Heel goed,
goed, maar
maar wat
wat ik
ikniet
nietbegrijp,
begrijp,is,is,wat
watikikdaarmee
daarmee
te maken
maken heb.
beb.
zal mij
mij nader
nader verklaren.
verklaren.
- Ik zal
- Daarmee
mij zeer
zeer veel
veel genoegen
genoegen doen.
doen.
Daarmee zult
zult gij
gij mij
- Na deze
deze verbintenis,
verbintenis, die
diealle
allevoorwaarden
voorwaarden van
vanleeftijd,
leeftijd,
van fortuin
fortuin en
en van
vanstand
standininzich
zich
vereenigde,geweigerd
geweigerd tete
van
vereenigde,
bebben.....
. ..wat
watdenkt
denktgij
gijwel,
wel,dat
datdie
diegek
gekgedaan
gedaan heeft?
heeft ? Vergeef
Vergeef
hebben
het mij,
mij, dat
dat ikikzoo
zoospreek
spreekover
overeen
eenneef,
neef,dien
dienikikoverigens
overigens
het
graag
mag lijden. Op
Opzekeren
zekerenmorgen
morgen heeft
heefihij,
hij,zonder
zonder er
er
graag mag
tegen iemand
iemand iets
iets van
vantetezeggen,
zeggen,zijne
zijnezaken
zakenaan
aanzijn
zijncomcomtegen
om deze
deze
pagnon toevertrouwd
toevertrouwd en is
is hij
bijvertrokken,
vertrokken,Mijnheer
MijnbeerII om
pagnon
... .

...

.

outlaw. van
'fall den
den Missouri
Mlssouri..
De outlaws
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ongelukkige
achtervolgen, die
die geen
geen rooden
rooden cent
cent bezit
bezit en
en
ongelukkige te
te achtervolgen,
wier
ouders zich
zich metterwoon
metterwoon op
op de
degrenzen
grenzen van
van het
hetgebied
gebied
wier ouders
der
Indianen neergezet
neergezet hebben.
hebben.
der Indianen
- Zoo!
dekapitein,
kapitein,wiens
wiensaandacht
aandachteensklaps
eensklaps gaande
gaande
Zoo ! zei de
gemaakt werd,
hÜ de
de wenkbrauwen
wenkbrauwen fronste.
fronste.
gemaakt
werd, terwijl
terwÜI hij
- Ja, Mijnheer
Münheer!! vervolgde
vervolgde de
de dikke
dikkemijnheer,
münheer,die,
die,daar
daarbij
hÜ
geheel
in zijn
zÜnverhaal
verhaalverdiept
verdiept was,
was, deze
deze beweging
beweging niet
niet bebegeheel in
merkte;
neef zich
zich hier
hier ergens
ergens inindedeomstreken
omstreken
merkte ; zoodat
zoodat mün
mijn neef
hÜzijne
züneschoone
schooneachternaloopt,
achternaloopt, zijne
zÜne zaken
zaken
ophoudt, terwijl
terwtil hij
de waagschaal
waagschaal stelt
stelt voor
voor
veronachtzaamt
veronachtzaamten
en zUne
zijne toekomst
toekomst in
in de
een
meisje, waarmee
waarmee hij
hU zeker
zeker nimmer
nimmer zal
zal trouwen.
trouwen.
een meisje,
weet gij
gÜdaarvan,
daarvan, Mijnheer?
}Iünheer?
- Wat weet
- Ik
zal ten
ten minste
minste alles
alles doen,
doen, wat
wat in
inmijn
mün vermogen
vermogen is,
is,
Ik zal
verzekerd,Mijnheer
lfijnheer!
dat
om
dit tetebeletten.
beletten.Men
Men
heeft
om dit
heeft
mijmij
verzekerd,
! dat
gil
de eenige
eenigeman
man waart,
waart, die
die in
instaat
staat isisom
omden
denvluchteling
vluchteling
gij de
Ik heb
heb nog
nog eenige
eenigerekeningen
rekeningen met
met zijn
zÜn
in
handen te krijgen.
krÜgen. Ik
in handen
vader,
niet behoef
behoef tetespreken.
spreken. Maak,
Maak, dat
datgij
gij
vader, waarover
waarover ik
ik hier niet
dezen jongeling ininhanden
handenkrijgt,
krijgt,Mij
Mijnheer!
lever hem
hem aan
aan
nheer ! lever
mij
over, to
te Boston,
Boston, en
en ik
ik zal
zal niet
nietaarzelen,
aarzelen, uuduizend
duizend livres
livres
mij over,
te geven,
geven, ja,
ja,Mijnheer
Mijnheer!! duizend
duizend livres.
livres.
Terwijl.
er dit
haalde hij
hij een
een dikke
dikke
Terwijl .de
de waardige
waardige reed
reeder
dit zeide,
zeide, haalde
portefeuille
den zak van
van zijn
zijn jas.
jas.
portefeuille uit
uit den
De kapitein
kapitein belette
belette hem
hem dit
dit met
met ten
~engebaar.
gebaar.
hÜ, laat
laat ons
ons niet
niet zoo
zoo
- Met
uw verlof,
verlof, Mijnheer
Mijnheer!! .zeide
zeide hij,
Met uw
haastig
werk gaan,
gaan, bid
bid ik
ik u.
u. Gij
GÜhebt
hebtnog
nogvergeten,
vergeten, mij
mij
haastig te werk
den
naam van
van dien
dienneef,
neef,waarvan
waarvangij
gijzooveel
zooveel houdt,
houdt, op
op tete
den naam
geven.
- Georges
Clinton, Mijnheer
Münheer!! Georges
Georges Clinton,
Clinton,een
eenknappe
knappe
Georges Clinton,
iongen.
i ongen.
- Ik ken
ken hem,
hem, gaf
gafde
dekapitein
kapitein ten
tenantwoord.
antwoord.
gÜ hem? Dan
Dan zult
zultgij
gÜhem
hemook
ookwel
welaan
aanmij
mü terugterug- Kent gij
brengen,
niet waar,
waar,Mijnheer
MUnheer?
brengen, niet
?
- Misschien
nog eens
eens over
over nadenken.
nadenken. Die
Die
Misschienwel!
wel !Ik
Ik zal
zal er
er nog
zoogemakkelijk,
gemakkelük,als
alsgij
gÜwel
welschijnt
schijnttetedenken
denken;
zaak
is niet
nietzoo
zaak is
;
Georges
hÜ heeft
heeft zich
zich
Georges Clinton
Clintonstaat
staatniet
niet geheel
geheel op
op zich
zich zelf: hij
machtige
vrienden in
in dedeomstreken
omstrekengemaakt
gemaakt;; maar
maar met
met uw
uw
machtige vrienden
verlof,
zal uunaar
naarhet
hetfort
fortlaten
latenterugbrengen
terugbrengen:: binnen
binnen een
een
verlof, ik zal
gÜ mijn
mijnantwoord
antwoord hebben.
hebben.
paar
dagen zult gij
paar dagen
Mijnheer! ! Ik
geld.
- Maar,
Maar, Mijnheer
Ik heb geld.
- Behoud
dit voor
voor alsnog,
alsnog,Mijnheer
Mijnheer!!
Behoud dit
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Hij
trok aan
aan eene
eene schel:
schel: Camote
Camote trad
trad binnen.
binnen.
Hij trok
wilde de
de reeder
reeder nog
nog zeggen.
zeggen.
- Maar....
Maar .... wilde
- Geen
woord meer
meer!! Wacht mijn
mijn antwoord
antwoord af!
af! Mijnheer!
Geen woord
ik heb
heb wel
wel de
de eer,
eer, uu tetegroeten.
groeten. Wees
Weeszoo
zoogoed,
goed,dezen
dezen man
man
te
volgen.
to volgen.
hijbinnengekomen
binnengekomen
De
dikke mijnheer
mijnheer ging
gingheen,
heen,evenals
evenalshij
De dikke
en kuchende
kuchende en
enbrommende.
brommende.
was,
hijgende en
was, hijgende
- En
nu, mompelde
mompelde de
dekapitein,
kapitein, zoodra
zoodra hij weder
En nu,
weder alleen
was,
zullen wij
wij eens
eens zien,
zien, wat
wat de
dederde
derde mij
mij tetezeggen
zeggenheeft.
heeft.
was, zullen
op, deed
deed de
de deur
deuropen,
open,groette
groetteden
denFranschman,
Franschman,
Hij
stond op,
Hij stond
die
nog aldoor
aldoor aan
aan het
het wandelen
wandelen was,
was, en
en zeide
zeide tot
tot hem
hem met
met
die nog
een vriendelijken
vriendelüken glimlach
glimlach::
zoo goed
goed om
om binnen
binnen tetekomen,
komen, Mijnheer
Mijnheer
- Wees
maar zoo
Wees maar
Hebrard!
Hebrad!
De Franschman
Franscpman keek
keek hem
hemverwonderd
verwonderd aan,
aan, maar
maar op
op eene
eene
hÜ het
het
herhaalde
zwügende uitnoodiging
uitnoodiging van
vanden
denkapitein,
kapitein,trad
trad hij
herhaalde zwijgende
vertrek
onversaagd binnen.
binnen.
vertrek onversaagd
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Een
vervelend diplomatisch
diplomatisch gesprek
gesprek tusschen
tusschen
Een ijselijk vervelend
twee
volleerde
schurken.
twee volleerde schurken.
De beide
beide mannen
mannenstaarden
staardenelkander
elkandergedurende
gedurendeBenige
eenige oogenoogenblikken
zwijgend aan,
aan, als
als twee
tweebekwame
bekwameduellisten,
duellisten,die
dieelkaar
elkaar
blikken zwijgend
polsen,
al vorens het
het staal
staal tetekruisen,
kruisen,maar
maarhet
hetgelaat
gelaatvan
vanieder
ieder
polsen, alvorens
hunner
koud als
als marmer.
marmer.
hunner was koud
Op
eene zwijgende
zwügende uitnoodiging
uitnoodiging van
van den
den Outlaw
Outlaw nam
nam de
de
Op eene
vreemdeling
stoel en
en besloot
besloot eindelijk,
eindelük, een
een gesprek
gesprek met
Illet
vreemdeling een
een stoel
zijn
zonderlingen bezoeker
bezoeker aan
aan te
te knoopen.
knoopen.
zijn zonderlingen
naam, dien
dien gij
gil mij
mg gegeven
gegeven
- Mijnheer!
Mijnheer !zeide
zeidehÜ,
hij, de
de naam,
bebt.....
.
hebt
- Is de
de uwe
uwe ofofisisalthans
althansdedeuwe
uwegeweest,
geweest,Mijnheer
Mijnheer!! antantwoordde
Outlaw met
met eene
eeneijskoude
üskoudebeleefdheid.
beleefdheid.
woordde de
de Outlaw
- Dat
is wel
welmogelijk,
mogelijk, Mijnheer!
Münheer! Als
A.lsmen
menininvreemde
vreemde
Dat is
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landen
dan gebeurt
gebeurt het dikwijls,
dikwijls, dat
dai men
men om
omzekere
zekere
landen reist,
reist, dan
gewichtige
redenen zijn incognito
incognito tracht
tracht te
te bewaren
bewaren .....
gewichtige redenen
- Waardoor
domkoppen zich
in den
den regel
regellaten
latenmismisWaardoor alleen
alleen domkoppen
zich in
leiden.
herinner mij
mij een
een zekeren
zekeren graaf
graafde
deMas
Masd'Azyr,
d'Azyr,een
een
leiden. Ik herinner
Languedoc, die
die deze
deze onschuldige
onschuldige manie
manie had
had .....
edelman
edelman uit Languedoc,
De
vreemdelinghuiverde
huiverdenauw
nauwmerkbaar,
merkbaar,zijne
zijneoogen
oogenschoten
schoten
Do vreemdeling
bliksems
onder de
de zware
zware wenkbrauwen.
wenkbrauwen.
bliksems van onder
- Welnu,
vervolgde de
deOutlaw
Outlawmet
met
eeneonverzettelijke
onverzettelijke
Welnu, vervolgde
eerre
koelbloedigheid,
edele manieren
manieren verrieden
verrieden hem
hem zoozeer,
zoozeer,
koelbloedigheid, zijne
zijne edele
ondanks
min ofofmeer
meerburgerlijke
burgerlijkenamen,
namen,waarachter
waarachter hij
hij zich
zich
ondanks de min
hij zich
zichnanaverloop
verloopvan
vaneenige
eenige
trachtte
verschuilen, dat
dat hij
trachtte te
to verschuilen,
minuten
reeds genoodzaakt
genoodzaakt zag,
zag, dit
ditincognito,
incognito,waarachter
waarachter hij
hij
minuten reeds
zich
toch niet
niet kon
kon verbergen,
verbergen, te
te laten
laten varen.
varen.
zich toch
begrijp de
de bedoeling
bedoelingvan
vandeze
dezezinspeling
zinspelingniet,
niet,Mijnheer!
Münheerl
- Ik begrijp
maak volstrekt
volstrekt geene
geene zinspeling,
zinspeling, Mijnheer
Mijnheer!! Daar
Daar
- Ik maak
mü voor
voor bewaren
bewaren I! ....Wat
,Nat kan
kan het
het mij
mij schelen,
schelen,
moge
de hemel
hemel mij
moge de
of gij
gÜ uu Hebrard,
Hebrard, graaf de
de Mas
Mas d'Azyr,
d'Azyr, Philippe
Philippe de
de Salnave,
Salnave,
Jean
Perou. noemt,
noemt, of
of eenigen
eenigenanderen
anderen naam
naam naar
naar uw
uw -goed·goedJean Ferou,
dunken
zie ininuuslechts
slechtséén
éénpersoon,
persoon,die
diemij
mUmet
met
dunken aanneemt;
aanneemt; ik zie
warmte
aanbevolen is,
mij noodig
noodig heeft
heeft en
en tot
tot wiens
wiens bebewarmte aanbevolen
is, die mij
schikking
mij stel
stel om
om hem
hemvan
van dienst
dienst te
te zijn,
zijn, als
zulks
schikking ik
ik mij
als zulks
alles. Maar
Maar wil
wil mij
mij nu
nu de
de eer
eer
althans
althans mogelijk
mogelijkis:
is : dat
dat is alles.
aandoen,
mee te
te doelen,
deelen, ininwelk
welkopzicht
opzichtmijne
müne zwakke
zwakke
aandoen, mij
mij mee
hulp
nut kan
kan zijn.
ztin.
hulp u van nut
-— Mijnheer!
vreemdeling glimlachende,
glimlachende, gij
gij
Mijnheer ! antwoordde
antwoordde de
de vreemdeling
züt
een geslepen
geslepen en
en schrander
schrander man
man;; ik
ik zie
zietot
totmijn
mijngenoegen,
genoegen,
zijt een
dat
men mij
mti omtrent
omtrent u niet
niet misleid
misleid heeft.
heeft.
.
dat men
zegu uduizendmaal
duizendmaaldank,
dank,Mijnheer
Mijnheer!! maar
maar dat
dat zegt
zegt
- Ik
Ik zeg
mij
mij niet
niet.....
....
--- Wie
Wieikikben
ben?
hernamdedevreemdeling
vreemdeling met
metgeveinsde
geveinsde
? hernam
toch heel
heel goed,
goed,
vriendelÜkheid.
vriendelijkheid. Maar,
Maar, Mijnheer!
Mijnheer !dat
datweet
weet gij
gij toch
gÜ mij
mij zoo
zooeven
evendodonamen,
namen,die
diehet
hetmij
mijbehaagd
behaagd heeft
heeft
daar
daar gij
beurtelings
nemen, achter
achter elkaar
elkaar opgenoemd
opgenoemd hebt.
hebt.
beurtelings aan
aan te nemen,
reden, toen
- Dus
had ik
Dus had
ik reden,
toen....
... .
-— Volkomen,
Mijnheer! ! viel
ander hem
hem terstond
terstond in
in de
de
Volkomen, Mijnheer
viel de
de ander
rede;
dan ook
ook wel
wel excuus.
excuus. Maar
Maar toch
toch is er
er in
in dat
dat
rede ; ik
ik vraag
vraag uu dan
mij niet
niethelder
helderis,is,Mijnheer
Mijnheer!!
alles
wat mij
alles iets, wat
vroeg, wat
wat dat
dat isis?
- Zou
onbescheiden zyn,
Zou het onbescheiden
zijn, als
als ik vroeg,
?
-— Volstrekt
hetzal
zalmij
müintegendeel
integendeelaangenaam
aangenaam zijn,
zyn,
Volstrekt niet; het
te
weten, waaraan
waaraan ik
mij in dit
dit opzicht
opzicht te
te houden
houden heb.
heb.
te weten,
ik mij
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- Als dat
dat van
van mij
mij afhangt,
afhangt,Mijnheer
Mijnheer! ....
—
Geheel alleen
alleen van
van u.
u. IkIkmeen
meeneen
eengoed
goedgeheugen
geheugen te
te
- Geheel
hebben, ik ga
ga bovendien
bovendien voor
voor een
een goed
goedgelaatkenner
gelaatkenner door,
door, en
en
hebben,
toch herinner
herinner ik
mij niet,
niet, uu ooit
ooit gezien
gezien tetehebben.
hebben.
toch
ik mij
Outlaw barstte
ba.rstte in
in een
een hartelijk
ha.rtelijk gelach
gelach uit.
uit.
De Outlaw
Dat bewijst
bewijst eenvoudig,
eenvoudig, Mijnheer
Mijnheer!! dat
dat ik,
ik,wanneer
wanneer de
de
- I)at
omstandigheden er
mij toe
toenoodzaken,
noodzaken,mijn
mijnincognito
incognitobeter
beter
omstandigheden
er mij
gij weet
weet tetebewaren.
bewaren.
dan gij
dan
wil zeggen
zeggen?
- Hetgeen wil
?
- Dat
Dat wij
wij elkander
elkander niet
nietalleen
alleenwel
weleens
eensgezien
gezienhebben,
hebben,
Mij nheer!
wij zelfs
zelfs een
een geruimen
geruimen tijd
tijd tot
totelkander
elkander
Mij
nheer !maar
maardat
dat wij
betrekking hebben
hebben gestaan.
gestaan.
in betrekking
Eene huivering
huivering ging
ging den
den Franschman
Pranschman over
over de
de leden.
leden.
Eene
Ikherinner
herinner er
er mij
mij niets
niets van,
van, zeide
zeide hij.
- Ik
-- Onze
kennismaking isis dan
dan ook
ook al
al een
een geruimen
geruimen tijd
tijd gegeOnze kennismaking
leden.
mü zeker
zeker in
in de
dewar
warbrengen.
brengen.
- Dat
Dat zal
zal mij
is dit
ditgemakkelijk
gemakkeltjk te
te begrijpen.
begrijpen. Wij
Wij zijn
zijn met
met
- '{'och
T och is
elkander
aanraking geweest,
geweest, elk
elkonder
ondervier
vierverschillende
verschillende
elkander in aanraking
namen. Tk
Ik heb
heb uu da
dQ uwe
uwegezegd,
gezegd,Mijnheer
Mjjnheer!! verneem
verneem nu
nu ook
ook
namen.
de
mUne! Herinnert
Herinnert gij
gÜ uuLouis
LouisGuerchard,
Guerchard,Francois
FrançoisMagnand,
Magnand,
de mijne!!
Panl
Sambrun on
en Pedro
PedroLopez
Lopez?
Paul Sambrun
?
- Heel goed,
goed, Mijnheer
Mijnheer!! heel
heel goed
goed!!
- Welnu, die
die vier
vierpersonen
personenzijn
zÜndezelfden
dezelfdenals
alsTom
TomMitchell,
Mitchell,
moetzeggen,
zeggen, bij
bij
uw
onderdanige dienaar,
zooals ik
uw onderdanige
dienaar, die,
die, zooals
ik uu moet
voorkomende
andere namen
namen draagt,
draagt, hernam
hernam
voorkomende gelegenheden
gelegenheden nog
nog andere
op den
dentoon
toonder
deruiterste
uiterstebeleefdheid,
beleefdheid,doch
dochniet
nietzonder
zonder
hij
hij op
eenige
ironie.
oenige ironie.
- Welnu,
dan hebt gij
gij uu goed
goedweten
wetentetevermommen
vermommen:: hoe
hoe
Welnu, dan
is
mogelijk, dat
dat ik
ik uuniet
nietherkend
herkendheb
heb?
is 't't mogelijk,
?
-— Dat
weet ik niet.
niet.
Dat weet
de dingen
dingenmaar
maardadelijk
dadelijkbij
bij
- Maar
beter, de
Maar komaan!
komaan !het
het is beter,
hun
waren naam
naam te
noemen, Mijnheer
Mijnheer! ! Ik
kan het
het mij
mij nooit
nooit
hun waren
te noemen,
Ik kan
mij zoo
zoo beet
beet heb
heb laten
laten nemen.
nemen. Ik
Ikzou
zouwaarwaarvergeven,
vergeven, dat
dat ik mij
de
lijk
verdienen, dat
in mijn
mijn loon
loon gekort
gekort werd
werddoor
door de
lijk verdienen,
dat ik
ik in
regeering,
van mij
mij bedient
bedient en
en waarbij
waarbij ik,
ik, zonder
zonder het
het
regeering, die
die zich
zich van
verdiend
hebben, gelijk
gelijk ikiknunumoet
moetbekennen,
bekennen,den
dennaam
naam
verdiend te
te hebben,
van
geslepenheid heb.
Welnu, ik
ik heb
hebmijn
mijnmeester
meestergevonden;
gevonden;
van geslepenheid
heb. Welnu,
geef
mij de
de hand,
hand, Mijnheer!
Mijnheer! zeide
zeide hij,
hij, terwijl
terwijl hij
hij hem
hem de
de
geef mij
hand
zonder eenigen
eenigen wrok,
wrok, niet
nietwaar
waar?
hand toestak,
toestak, en
en zonder
?
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Het
Het was
was mijne
mijne bedoeling
bedoeling slechts,
slechts, uutetebewijzen,
bewijzen,
Mijnheerl! ...
Mijnheer
.. .
Dat ik
ik een
een domkop
domkop ben
ben;; dit
is unvolkomen
volkomen gelukt,
gelukt, viel
viel
- Dat
dit is
op een
eenschertsenden
schertsenden toon
toon inindederede
rede;
overigens,
hij hem
hem op
hij
; overigens,
ofschoon
hierin iets
iets krenkends
krenkends voor
voormijne
mijneeigenliefde
eigenliefde moge
moge
ofschoon hierin
gelegen
hetgeen er
gebeurd is.
Nu
gelegen zijn,
zijn, verheug
verheug ik
ik mij
mij over
over hetgeen
er gebeurd
is. Nu
onsgebroken
gebroken en
en zullen
zullen wij
wij het,
het, naar
naar ik
ik
is het
het ijsijstusschen
tusschenons
hoop,
gemakkelijker met
met elkaar
elkaar eens
eensworden,
worden, tetemeer
meerdaar
daar
hoop, gemakkelijker
de
aangelegenheden, die
mij heden
heden hierheen
hierheen gevoerd
gevoerdhebben,
hebben,
de aangelegenheden,
die mij
geheel
dezelfde zijn
zijn als
alsdie
dievroeger
vroegeraanleiding
aanleiding tot
tot het
het aanaangeheel dezelfde
knoopen van
van onderlinge
onderlinge betrekkingen
betrekkingen gegeven
gegeven hebben.
hebben.
knoopen
-" - Als dat
dat zoo
zoo is,
is,Mijnheer
Mijnheer!! dan
dan zullen
zuIl,en wij
wij het,
het, zooals
zooal8 gij
gij
zegt, gemakkelijk
gemakkelijk met
met elkaar
elkaar eens
eens worden.
worden.
- Niet waar
waar?? Ziehier
Ziehier de
dezaak
zaakinineen
eenpaar
paarwoorden
woorden:
gij
: gij
zijt
man met
met een
een helder
helder hoofd
hoofd en
en een
eengoed
goedhart;
hart;ikikweet
weet
zijt een man
bovendien,
hoofde van
van uwe
uweuitgebreide
uitgebreide betrekkingen,
betrekkingen,
bovendien, dai,
dat, uit hoofde
niemand
beter in
in staat
staat is,
is, ons
ons tetehelpen
helpen om
om de
de koloniën
koloniën tot
tot
niemand beter
ik uukomen
komen
opstand
stokell, dan
dan gij
gij;; daarom
daarom ben
ben ik
opstandaan
aan te
to stoken,
opzoeken;
doet alles
allesmij
mijvooronderstellen,
vooronderstellen, dat
dat gij
gij
opzoeken ; bovendien
bovendien doet
een Franschman
Franschman zijt.
zijt.·•
- Daarin
bedriegt gij
gij u,UiMijnheer
Mijnheer!! Ik
Ikbehoor
behoortot
totgeenerlei
geenerlei
Daarin bedriegt
volk:
zijn mij
mij of
ofvijandig
vijandig gezind
gezind of
ofonverschillig.
onverschillig.
volk : alle
alle zijn
zijt gij
gij dan
dan?
- Wat zijt
?
- Ik
ben een
een Outlaw,
Outlaw, Mijnheer
Mijnheer! ! dat
dat isis tet~zeggen
zeggen een
een
Ik ben
hij droogjes
droogjes ten
tenantwoord.
antwoord.
balling,
anders niet, gaf
gafhij
balling, en
en anders
zij zoo,
zoo,Mijnheer
Mijnheer!! Welnu, gij
gij zijt
zijt juist
juist de
de man,
man,
- Het
Het zij
dien
moet hebben
hebben;; ik
ik heb
heb tot
tothet
hetvolbrengen
volbrengenmijner
mijnervoorvoordien ik moet
nemens
of mijner
mijner plannen,
plannen, zooals
zooals gij
gij ze
zemaar
maar wilt
wiltnoemen,
noemen,
nemens of
iemand
die door
door geenerlei
geenerlei band
band en
endoor
doorgeenerlei
geen erlei
iemand noodig,
noodig, die
maatschappelijke
Outlaw met
met één
één
maatschappelijkebetrekking
betrekkinggebonden
gebondenis,
is, een Outlaw
Wilt gij
gij die
die man
man zijn
zijn?
woord. Wilt
?
mij eerst
eerstuwe
uwevoorstellen
voorstellenhooren,
hooren,Mijnheer
Mijnheer!
dan
- Laat
Laat mij
! dan
mijgoeddunkt,
goeddunkt, ze
ze aan
aan te
zal
ik uulater
later zeggen,
zeggen, ofofhet
hetmij
zal ik

nemen.
gij het
hetgoedvindt,
goedvindt, zullen
zullen wij
wijalle
allevermomming
vermomming
- Als
Als gij
tusschen
zijde zetten
zetten en
en met
met open
open kaart
kaart spelen.
spelen.
tusschen elkaar
elkaar ter
ter zijde
terugevenals
evenalseen
eentijger,
tijger,
De Outlaw
Outlaw trok
trok zich
zich ininzich
zichzelven
zei venterug
op de
de loer
loerligt,
ligt,enenantwoordde
antwoordde met
met een
eenglimlach,
glimlach, waarin
waarin
die
die op
eene
zonderlinge uitdrukking
uitdrukking lag
lag::
eene zonderlinge
- Ik
wilde uu juist
juisthetzelfde
hetzelfdevoorstel
voorsteldoen,
doen,Mijnheer
Mijnheer!!
Ik wilde
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-— Heel goed!
is mij
mij een
een bewijs,
bewijs, dat
dat wij
wij elkaar
goed ! Dat
Dat is
verstaan;
doet mij
mij zeer
zeer veel genoegen.
verstaan ; dit
dit doet
De kapitein
kapitein boog,
boog, zonder
zonder antwoord
antwoord te geven.
geven.
-— De Spaansche
koloniën, vervolgde mijnheer
Hebrard,
mijnheer Efebrard
Spaansche koloniën,
spreken buiten
buiten hun
hun weten,
weten, reeds
reeds den
den
ondervinden, om zoo
zoo te spreken
invloed der
revolutionaire zaden,
sedert eenige
eenige jaren her
herder revolutionaire
zaden, die sedert
hare grenzen
grenzen uitgestrooid
uitgestrooid zijn.
zijn. Eenige stouthaalde malen
malen op
op hare
moedige en ondernemende mannen,
waaronder ik u tot
mijne
tot mijne
mannen, waaronder
blijdschap mag rangschikken,
Mijnheer!! hebben niet geschroomd,
rangschikken, Mijnheer
de steden
steden enendededorpen
dorpenvan
vanMexico
Mexicotetewagen
wagen en
en
zich
in de
zich in
betrekkingen
te knoopen met zekere
zekere ijverige patriotten
betrekkingen aan
aan to
in
dit land,
land, dat
dat ongelukkig nog
zoo weinig
weinig rijp
rijp is voor
voor eene
nog zoo
in dit
revolutie, zooals die,
welke wij
wij daarin
daarin trachten
trachten te doen
doen plaats
plaats
die, welke
hebben.
Onder deze
de zo mannen
vooral een,
een, wiens
wiens invloed
invloed
hebben. Onder
mannen is
is er vooral
op
de lndiaansche
zich in
in den
den omtrek
omtrek van
van dit
op do
Indiaansche bevolking, die
die zich
land
ophoudt, zeer
groot is
is;; dezen
man kent
kent gij,
gij, want
want ik
ik
dezen man
land ophoudt,
zeer groot
heb u uit zijn naam
met verschillende zendingen belast
belast,
naam met
waarvan
gij u overigens
overigens zeer
zeer goed
gekweten hebt.
waarvan gij
goed gekweten
-— Zoo,
zoo!! bedoelt
bedoelt gÜ
dus den
den geestelijk©
geestelüko van
Dolores,
van Dolores,
Zoo, zoo
gij dus
Hidalgo?
Hidalgo ?
-— Juist
zoo, Mijnheer
is de
de eenige man
man, op Wien.
wien
Juist zoo,
Mijnheer !I Het
Het is
wÜ
waarlük staat
staat kunnen
kunnen maken. Wij
moeten nauwe
nauwe betrekWij moeten
wij waarlijk
hÜ, wanneer het oogenblik
kingen met
hem aanknoopen, opdat
met hem
opdat hij,
om te handelen gekomen
gereed moge
moge zijn, de
do vaan van
gekomen is, gereed
de Spaansche
te steken,
steken, de
de
den
opstand tegen
tegen de
op to
den opstand
Spaansche regeering op
volkeren tot opstand
opstand aan
aan te
te zetten en eene dwingelandij omver
deze ongelukkige
ongelukkige streken
te werpen,
reeds to
te lang op
werpen, die
die reeds
op deze
gedrukt
heeft.
gedrukt heeft.
-— Dat
goed en
en wel,
wel, Mijnheer!
wij' zijn
zeer
zijn hier zeer
Dat is goed
Mijnheer ! maar wij
dewoonplaats
woonplaats van
van den
den geestelüke
ver
van Dolores,
Dolores, de
Hidalgo
geestelijke Hidalgo,
ver van
. verwijderd. De weg derwaarts
hinderlagen en gevaren
gevaren
derwaarts is
is met hinderlagen
van allerlei aard
als bezaaid;
aan, of het
het aan
aan
er aan,
bezaaid ; ik twüfel
aard als
twijfel er
eenig agent,
hoe listig
listigdeze
dezeook
ookwezen
wezenmoge,
moge,zal
zalgelukken,
gelukken,
agent, hoe
zich een
weg tot
tothem
hemtetebanen.
banen.Het
Hetzou,
zou,dunkt
dunktmij,
mü, beter
beter
een weg
zijn,
als gij
gÜ mij
mü vergundet,
alle nederigheid mün
raad
mijn raad
zijn, als
vergundet, uu in
in alle
omtrent zulk eene
eene ernstigo
ernstige aangelegenheid
aangelegenheid ie
geven..•..
..
te geven
- Spreek op, Münheer!
Mijnheer ! spreek op I!
-— Het zou,
zou, dunkt
dunkt mij,
mü, beter
beter zijn, een
klein vaartuig,
vaartuig, een
een
een klein
brik of
een schoener, naar
Stille Zee
Zee uit te
te rusten;
rusten ; dit
of een
naar de
de Stille
schip
zou dan
dan langs
langs de
de Mexicaansche kust moeten kruisen,
schip zou
,

,
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den gunstiger
gunstigen tijd
tijd afwachten
afwachten en
eneen
eenagent
agentaan
aanland
landzetten
zetten
den
zoo dicht
dicht mogelijk
mogelijk bij
bij het
het punt,
punt, dat
dat hij
hij moet
moetbereiken.
bereiken.
zoo
Gij hebt
hebt volkomen
volkomen gelijk,
gelijk, Mijnheer
Mijnheer I! dit middel
middel is
·is dan
dan
Glij
ook
werkelUk reeds
reeds met
meteen
eengewenschten
gewenschtenuitslag
uitslaggebezigd.
gebezigd.
ook werkelijk
- Welnu dan
dan?
?
- Het geheim
geheimisisdoor
dooreen
eenverrader
verraderovergebracht;
overgebracht; nu
nu zijn
zijn
de
Spaansche autoriteiten
autoriteiten op
op hare
hare hoede
hoede:: iedere
iedere poging
poging ter
ter
de Spaansche
ontscheping
geheel mislukken.
mislukken.
ontscheping zou
zou geheel
daaruit op
- Dus
maakt gÜ
Dus maakt
gij daaruit
op....
... .
--- Ik
Ik maak
maak ereruituitop,
op,dat
dathethet
beteris,is,ininallen
allengevalle
gevalIe
beter
den
weg te
te volgen,
volgen, dien
dien ik
ikuuheb
hebaangewezen.
aangewezen.
den weg
de Outlaw.
Outlaw.
- Hum
Hum I! zei
zei de
Er heerschte
heerschte eer,
eelP oogenblik
oogenblik van
van stilzwijgen.
stilzwijgen.
Het
eigenlUk doel
doel van
van dit
ditgesprek,
gesprek, dat
dat reeds
reeds zoo
zoo lang
lang gege·
Het eigenlijk
nog niet
nietaangeroerd
aangeroerd;; de
de kapitein
kapitein begreep
bogreep dit
dit
duurd
had, was nog
duurd had,
wel en
en hield
hieldzich
zichopopzijne
zijnehoede.
hoede.
MijnheerIIebrard
IIebrardverschoof,
verschoof,
Mijnheer
uit
hoofde van
van een
eendergelijk
dergelükvoorgevoel,
voorgevoel,het
hetoogenblik
oogenblik van
van
uit hoofde
aan komen,
eene
verklaring. Toch
Toch moest
moes. er een einde aan
Bene duidelijke
duidelijke verklaring.
de
beide mannen
mannen zagen
zagen dit volkomen
volkomen in. De
De kapitein
kapitein besloot,
besloot,
de beide
den
kruit te
te steken.
steken.
don brand
brand in
in het kruit
den weg
weg over
over land
land volgen
volgen ?P zoide
zeide hij.
hij.
- Moeten
Moeten wij
wij dus
dus den
- Dat
mijne meening
meening ten
ten minste.
minste.
Dat is mijne
zoo, niet
nietwaar
waar?
Wij moeten
moetentrachten,
trachten, Guanajuato
Guanajuato
- Juist
Juist zoo,
? Wij
en van daar Dolores te bereiken; en ik ben het, dien gij met envadrDolstbeikn; ht,degijm
deze
moeilijke taak
taak wenscht
wenscht te
te belasten.
belasten.
deze moeilijke
ander.
- Geen ander.
welke voorwaarden
voorwaarden P
- Op
Op welke
- Honderd
duizend franken,
franken, voor
voor reiskosten.
reiskosten.
Honderd duizend
assignaten?? mompelde hij
- In assignaten
hij met een spotachtigen glimlach.
gouden onzas,
onzas, met
methet
hetborstbeeld
horstbeeldvan
vanZij
Zijne
Majesteit
- In gouden
no Majesteit
den
koning van
van Spanje,
Spanje,Mijnheer
Mijnheer!!
den koning
- Dat
beter.
Dat is beter.
- Bovendien
honderd duizend
duizend franken
franken voor
voor de
de onderonderBovendien nog
nog honderd
handelingen.
-— Dat
weinig genoeg.
genoeg.
Dat is weinig
-— Ik
zal er
er nog
nog vijftig
vijftig duizend
duizend gulden
gulden bijvoegen
bijvoegen voor
voor het
het
Ik zal
eerste
gedeelte.
eerste gedeelte.
- Dat is beter;
beter; maar
maar waarom zegt gij
gij :: voor
voor het
het eerste
eerste gedeelte.
- Omdat
twee geheel
geheel van
van elkaar
elkaar onderonderOmdat uwe
uwe taak
taak zich
zich in twee
scheidene
laat splitsen.
splitsen.
scheidene deelen
deden laat
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- Welnu, laat
laat ons
ons dan
dan eerst
eerstover
overhet
heteerste
eerstegedeelte
gedeelte
spreken,
kunnen wij
wij later
later over
over bet
bettweede
tweedehandelen.
handelen.
spreken, dan
dan kunnen
bij uwe
uwe terugkomst
terugkomst tegen
tegen de
de
- Honderd
Honderd duizend
duizend franken
franken bij
overgave der
der dépêches.
dépêches.
overgave
....
-— Dat
Dat is
beter. Dus
is beter.
Dus bedraagt
bedraagthet
hetgeheel
geheel....
- Driehonderd
Driehonderd vij
ftig duizend
eerste gege*
vijftig
duizend franken
franken voor
voor het eerste
deelto
van uwe
uwe zending.
zending.
deelto van
goed!! Natuurlijk
Natuurlijk in
in goud
goud?
- Heel goed
?
g!j het
hetaan
aan?
- Zeker.
Zeker. Neemt gij
?
mij eerst
oerst het
het tweede
tweede gedeelte
gedeeltehooren
hooren;; dan
dan zal
zal ik
ik uu
- Laat
Laat mij
aatwoord
aatwoord geven.
- Zooals
gij verkiest.
verkiest.
Zooals gij
Do
diplomaat bedacht
bedacht zich
zich een
eenoogenblik
oogeriblik;
Tom Mitchell
Mitchell
De diplomaat
; Tom
sloeg
hem, zonder
zonder dat
dat hij
hij dit
dit eenigszins
eenigszins liet
liet blijken, van
van ter
ter
sloeg hem,
zijde
gade; ; hij
hij begreep
begreep wel,
wel, dat
dat"het
hetbeslissende
beslissendooogenblik
oogenblik
zijde gade
thans
gekomen was,
dat hij
hij met
metzulk
zulkeen
eengeduchten
geduchten
thans gekomen
was, en
en dat
tegenstander
voorzichtig moest
moest zijn.
zijn.
tegenstander voorzichtig
-— Hum
zeide mijnheer
mijnheer Hebrard,
IIebrard, driehonderd
driehonderd vijftig
vijftig duizend
duizend
Ium I! zeide
franken
toch een
een aardig
aardig sommetje.
sommetje.
franken is
is toch
het eerste
eorstegedeelte
gi.'deeltemijner
mijnorzending
zending betreft,
betreft, zal
zal ik
ik
-— Wat
Wat het
dit niet
niet tegenspreken,
tegenspreken, ofschoon
ofschoon de taak
taak moeilijk
moeilijk isis;; maar
maar wie
wie
niet
waagt, wint
wint niet.
niet. Laat
Laat mij
mij dus
dus het
hettweede
tweedegedeelte
gedeelte
niet waagt,
hooren, Mijnheer
Mijnheer!!
De
diplomaat nam
nam eene
eene onverschillige
onversohillige houding
houding aan,
aan, die
die
Do diplomaat
zoumisleid
misleidhebben,
hebben,maar
maar
ieder
ander dan
dan den
den sluwen
sluwen Outlaw
Outlawzou
ieder ander
deze
gevaar en hield
hield zich
zich op
op zijne
zijne hoede.
hoede.
deze zag
zag het gevaar
- De
Spanjaarden, hernam
hernam mijnheer Hebrard,
Hebrard, liggen,
liggen,
De Spanjaarden,
zooals
reedsgezegd
gezegdheb,
heb,tegenwoordig
tegenwoordig op
op de
de loer
loer en
en
zooals ik
ik uu reeds
bewaken
hunne koloniën
koloniën met
met de
deuiterste
uiterstezorg
zorg;
niemand kan
kan
bewaken hunne
; niemand
er
in- of
ofuitkomen.
uitkomen.
er in- Drommels!
wat gij
gij mij
mij daar
daar zegt,
zegt, isisniet
nietgeruststellend
geruststellend
Drommels! wat
voor
mij, Mijnheer
Mijnheer! !zei
Outlaw met
met een
een schaterlach.
schaterl:tch.
voor mij,
zei de
de Outlaw
- Met uw
uwverlof,
verlof,Mijnheer
Mijnheer!Iikikspreek
spreekopenhartig
openhartig tegen
tegen
u:
ons met
met open
open kaart
kaart spelen;
wil do
de gevaren,
gevaren, die
die uu
u : laat ons
spelen; ik
ik wil
bedreigen,
verbergen, ik
spreek in het
het algealgebedreigen, geenszins
geenszinsvoor
voor uu verbergen,
ik spreek
gij alle
alle hinderpalen
hinderpalen te
te boven
boven zult
zultkomen.
komen.
meen,
dat gij
meen, zeker,
zeker, dat
Dit waren
waren slechts
slechtswoorden,
woorden, en
en niets
nietsmeer.
meer.Blijkbaar
Blijkbaar zocht
zocht
mijnheer
een middel
middel om
om met
met zijne
zijne zaak
zaak voor
voor
mijnheer Hebrard
Hebrard naar
naar een
den
dag te
te komen.
komen.
den dag
De
Outlaw glimlachte
glimlachte en liet
liethem
hemvoortspreken.
voortspreken.
De Outlaw
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-— Ongelukkig,
hernam de diplomaat,
diplomaat, die
die geducht
geducht in
in den
den
Ongelukkig, hernam
brand
komt het gevaar
gevaar niet
niet alleen
alleen van
van den
denanderen
anderen kant
kant
brand zat,
zat, komt
het bijna
bilna even
even groot.
groot.
der
grenzen: : van
der grenzen
van dezen
dezen kant
kant is het
En
hil richtte
richttehet
hethoofd
hoofdop,op,zonder
zondertwijfel
twilfeltevreden
tevreden over
over
En hij
dezen
overgang.
dezen gelukkigen overgang.
wilt gij
gÜzeggen
zeggen?
riep de
de Outlaw
Outlaw eensklaps
eensklaps uit.
uit.
- Wat wilt
? riep
-Ikzal
zalmij
milnader
naderverklaren.
verklaren.
-- Ik
- Daar
gil mij
mil genoegen
genoegen mee
mee doen.
doen.
Daar zult
zult gij
dom als
als men.
men wel
wel meent.
meent.
- De Spanjaarden
Spanjaarden zijn
zijn niet
niet zoo
zoo dom
dekapitein,
kapitein, met
met een
een
- Dat
heb ik
ik altijd
altijd wel
wel gedacht,
gedacht, zei
zei de
Dat heb
glimlach.
hebben een
een tegenmijn
tegenmijn aangelegd.
aangelegd.
- Zij
Zij hebben
- Een tegenmijn
tegenmijn ?? Hoezoo
Hoezoo?P
- Nu,
dat zal
zal ikiku zeggen
u zeggen:
hebbengemaakt,
gemaakt, dat
dat het
het
Nu, dat
: zijzijhebben
op
de Amerikaansche
Amerikaansche grenzen
grenzen van
van spionnen
spionnen wemelt.
wemelt.·
op de
- Kijk
eens!! dat
dat noem
noem ik
ik eerst
eerst slim
slim!!
Kijk eens
de diplomaat,
diplomaat, die
die naar alle
- Heel
slim,bracht
brachtde
Heel slim,
alle waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid
op zijn
zijn gemak
gemakwas,
was,met
metmoeite
moeiteuit,
uit,maar
maar ongelukkig
ongelukkig voor
voor hen
hen
niet op
zyn
spionneerstelselbekend.
bekend.
zijn wy
wij met al de bijzonderheden van hun spionneerstelsel
- Och
kom!! .
Och kom
- Ja,
en bovendien
bovendien kennen
kennen wij
wy den
denman,
man,die
dieaan
aanhet
hethoofd
hoofd
Ja, en
van
hunne spionnen
spionnen staat.
staat.
van hunne
zoo!! nu wordt
wordt het
hetbelangrijk,
belangrijk,Mijnheer
Mijnheer!!
- Zoo,
Zoo, zoo
waar?
- Niet waar
?
dat gij
gij dit
ditopperhoofd
opperhoofd kent.
kent.
- Zeker!
Zeker ! En
En gil
gij zegt, dat
een slechte
slechte kerel,
kerel, uiterst
uiterstgeslepen,
geslepen, slim
slim
- Heel goed
goed:: 't is een
vos,zooals
zooalsikikmoet
moeterkennen
erkennen:
maar toch
toch hebben
hebben wij
wij
als
een vos,
als een
: maar
al
zijne geheimen
geheimen in ons
ons bezit.
bezit.
al zijne
gijzeker
zekerook
ookzijn
zijnpersoon
persoon
- Dat
is alaliets
iets;
ennu
nuwildet
wildetgij
Dat is
; en
in uw
uw bezit
bezit hebben.
hebben.
- Juist
zoo. Gij
Gij begrijpt,
begrijpt, dat
voor· uu van
van het
het uiterste
uiterste
Juist zoo.
dat het voor
gewicht
is, dat
datdeze
dezeinhechtenisneming
inhechtenisnemingplaats
plaatsheeft,
heeft,voordat
voordat
gewicht is,
gij
in Mexico
Mexico komt.
komt.
gij in
- Dat
spreekt van
van zelf
zelf;; maar
maar het
hetisisvrij
vrijmoeilijk,
moeilijk, zulk
zulk
Dat spreekt
handen te krijgen
krijgen in
in de
de woestijn,
woestijn, waar
waar het
het van
van
een
kerel ;n
een kerel
rin handen
zoo gegemenschen
zijne soort
soort wemelt
wemelt en
en waar
waar men
men zich
zich zoo
menschen van
van zijne
makkelijk
kan verschuilen.
verschuilen.
makkelijk kan
ik kan
kan uu al
al die
die inlichinlich- Laat
dit uuniet
nietverontrusten
verontrusten:: ik
Laat dit
destreken,
str~ken, waar
waar hij
hij zich
zich
tingen
omtrent hem
hem en
en omtrent
omtrent de
tingen omtrent
gewoonlijk ophoudt,
ophoudt, geven,
geven, welke
welke uu noodig
noodig zijn.
zijn.
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- Het
zy zoo
zoo!! Dus
Dus is
is hot
hat er
er om
om tetedoen,
doen,zioh
van hem
Het zij
zich van
meester te
te maken
makenPP
zoo!!
- Juist zoo
- Goed,
voor deze
deze inhechtenisneming
inhechtenisneming zal
zalzonder
zondertwijfel
twijfel
Goed, en voor
betaald
worden.
betaald worden.
-— Heel veel.
veel.
- Welzoo!
op gesteld
gesteld te
te zijn,
zyn, hem
hem
Welzoo ! Gy
Gij schynt
schijnt er
er dus
dus erg op
in handen
handen te
te krijgen.
krygen.
- Dood
levend, dat
dat kan
kanons
onsweinig
weinigschelen
schelen;; ik
ik moet
moet
Dood of levend,
er zelfs
zelfs bij
byvoegen,
dood dan
dan levend.
levend.
voegen, liever dood
is eerst
eerst openhartig
openhartig gesproken.
gesproken. Hij
Hy staat
staat u,
u, naar
naar het
het
- Dat
Dat is
schynt,
den weg.
weg.
schijnt, geducht
geducht in
in den
- Niet weinig.
weinig.
hoeveel betaalt
betaalt gij
gy voor
voordie
diainhechtenisneming?
inhechtenisneming?
- En hoeveel
hij levend
levend is,
is, vijf
vijfen
entwintig
twintigduizend
duizendfranken.
franken.
- Als hij
hil dood
dood is?
is P
- En
En als hij
- Vijftig duizend.
duizend.
- Het schijnt,
schijnt, dat
datgij
gijereropopgesteld
gesteldzijt,
zijt,hem
hemliever
lieverdood
dooddan
dan
levend
handen te
te krijgen,
krijgen, zooals
zooals gij
gij zoo
zoo even
evenreeds
reedszeidet.
zeidet.
levend in handen
ook zoo.
zoo.
- Dat
Dat is ook
- Goed!
En welke
welke isisnu
nudedenaam
naamvan
vandien
dien man
man en
enwaar
waar
Good! En
kan
ik hem
hem vinden
vinden?
kan ik
?
een Franschman.
Franschman.
-— 't Is
Is een
- Een Franschman
Franschman ?P
Hyheeft
heeftdenden
naam
Olivier
aangenomen:
- Helaas,
Helaas, ja! Hij
naam
Olivier
aangenomen
:
hij een
een jager,
jager, een
eenstrikkenzetter,
strikkenzetter, weet
weet ik
ik
naar
het schijnt,
schijnt, is
is hij
naar het
hij zich
zich bij
bij
het
wat alalmeer
meer?
Totmeerdere
meerdere veiligheid
veiligheid heeft
heeft hij
het wat
? Tot
een Indiaanschen
Indiaanschen stam
stam aangesloten
aangesloten en
en houdt
houdtzich
zichop
opdit
dit oogenoogenblik in
in de
deprairieën
prairieën van
vanden
denBoven-Missouri
Boven-Missouri op.
op.
-Dat
is vrij
vrij ver
vervan
vandedeMexicaansche
Mexicaansche grenzen
grenzen af,
af, deed
deed
- Dat is
de
Outlaw droogjes
droogjes opmerken.
opmerken.
de Outlaw
- Dat is
is waar
waar;; maar
maar zijne
zijne veiligheid
veiligheid vereischt
vereischt ••...
- Goed,
heb het
het begrepen.
begrepen.
Goed, ik heb
gij het
het aan?
aan?
- Neemt
Neemt gij
- Waarachtig, zonder
zonder aarzelen
aarzelen;; maar
maar slechts
slechts op
opééne
éénevoorvoorwaarde.
- En die
die isis?
?
dood ininhanden
handen zal
zal leveren.
leveren.
- Dat
hem uu dood
Dat ik hem
niet toe,
toe, als
alswij
wyhem
hemmaar
maarhebben.
hebben.
- Dat
doet er niet
Dat doet
- Dat blijft
blijft afgesproken.
afgesproken. Wij hebben
hebben dus
dus eene
eene som
som van
van
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viermaal
honderd duizend
duizend franken
franken afgesproken,
afgesproken, waarvan
waarvan gij
gij
viermaal honderd
mij de
de helft
mij
helft terstond
terstond zult geven.
geven.
ze in
in mijn
mijn valies
valies;; vanavond
vanavond zal
ik uu de
de som
som
-- Ik heb
heb ze
zal ik
beta] en.
betalen.
mü u ueens
eensvragen,
vragen, ofofgij
gij ook
ook
- Heel
goed. Naar
Maar laat
laat mij
Heel goed.
haast hebt?
haast
- V
olstrekt niet.
Volstrekt
- Ik
weet ongeveer,
ongeveer, waar
waar de
de man,
man, over
over wien
wien gij
gij mij
mij gegeIk weet
sproken
ophoudt; ik moet
moet uuzelfs
zelfsbekennen,
bekennen,dat
dat ik,
ik,
sproken hebt,
hebt, zich
zich ophoudt;
hij speelt,
speelt, afwist,
afwist,
zonder
iets van
van de
de hatelijke
hatelijke rol,
rol, die
die hij
zonder dat
dat ik
ik iets
voor
hem oen
een zeker
zeker soort
800rtvan
vanafkeer
afkeer gevoel,
gevoel, want
want wij
wij zijn
zijn
voor hem
reeds
verscheidene malen
malen met
metelkander
elkanderininaanraking
aanrakinggekomen.
gekomen.
reeds verscheidene
- Waarlijk?
Waarlijk ?
- Gij weet,
weet, dat
datinindedewoestijn
woestijnallen
allenelkaar
elkaarkennen
kennen;
maar
; maar
daar
niet gaarne
gaarne eene
eene vergissing
vergissing zou
zouwillen
willenbegaan,
begaan,vooral
vooral
daar ik
ik niet
niet
in zulk
zulk eene
eenegewichtige
gewichtige zaak,
zaak, verlang
verlang ik,
ik, dat
dat gij
gij bij
bij
niet in
zijne
inhechtenisneming tegenwoordig
tegenwoordig zijt.
zijt.
zijne inhechtenisneming
zei de
de ander
ander met
met eene
eene verlegenheid,
verlegenheid, die
die hij
hij niet
niet
- Hum!
Hum ! zei
geheel
wist teteverbergen,
verbergen,alalweer
weerinindedewoestijn
woestüntetemoeten
moeten
geheel wist
reizen!
ben er nog
nog vermoeid
vermoeid van.
van.
reizen ! Ik
Ik bon
- Wat dat
datbetreft,
betreft,kunt
kuntgijgijhier
hier
doodbedaard blijven
blüven;; ik
ik
doodbedaard
belast er
er mij
mü mee,
mee,hom
homu uhier
hierte te
brengen;
maar, zooals
zooals gij
gij
belast
brengen
; maar,
begrijpt,
ik geen
geen vergissing
vergissingbegaan.
begaan.
begrijpt, wil
wil ik
- Welnu, ik
ik stein
stemererinintoe,
toe,
blijft
afgesproken.Wanneer
hethet
blijft
afgesproken.Wanneer
gij hem
hem aan
aanmij
mijoverleveren
overleveren?
zult gij
?
Binnen acht
acht dagen.
dagen.
- Binnen
- Ik reken
reken op
op uw
uw woord.
woord.
- Ik
Ik zweer
zweer uuopopmijn
münwoord
woordvan
vaneer,
eer, dat
dat het
het niet
niet aan
aan
mij zal
zal liggen,
liggen, als
alsgijgijhem
hembinnen
binnenden
dentijd,
tijd,dien
dienikikbepaald
bepaald
mij
heb, niet voor
voor uu ziet.
ziet.
heb,
- Dat blijft
dank uu reeds
reeds bij
bij voorbaat.
voorbaat.
blijft afgesproken.
afgesproken. Ik dank
- Daar
de Outlaw
Outlaw met
met
Daar bestaat
bestaat nog
nog geen
geen reden
reden voor,
voor, zei
zei de
spottenden glimlach,
glimlach, die
die gelukkig
gelukkigniet
nietdoor
doorden
dendiplomaat
diplomaat
een spottenden
werd.
opgemerkt werd.
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HOOFDSTUK
HOOFDSTUK XIX.

Waarin
een geheel
geheel ander
ander
Waarin Tom
Tom Mitchell
Mitchell zich
zich in een
licht vertoont.
vertoont.
Op
den avond
avond van
vandien
dienzelfden
zelfdendag,
dag,omstreeks
omstreeks half
halftien,
tien,
Op den
zat
de Outlaw
Outlaw tegenover
tegenover kapitein
kapitein Pierre
PierreDurand
Durandaan
aaneene
eene
zat de
tafel,
die bedekt
bedekt was
was met
metschotels,
schotels, borden
borden en
enleege
leegeflesschen,
flesschen,
tafel, die
welke
getuigenis aflegden
aflegden van
van den
den eetlust
eetlustder
derbeide
beidedischgedischgewelke getuigenis
om dien
dien te
te
nooten
van den
den duchtigen
duchtigen aanval,
aanval, dien
dien zij,
zlj, om
nooten en
en van
stillen,
op do
de spijzen,
spljzen, welke
welke er
er voor
voorhen
henstonden,
stonden,gedaan
gedaan
stillen, op
hadden.
De
beide mannen
mannen rookten
rookten lekkere
lekkere sigaren,
sigaren, terwijl
terw!jl zij,
zij, als
als
Do beide
koffie, die
in
echte
liefhebbers, een
een gloeiend
gloeiend hosten
hoeten kop
kop koffie,
echte liefhebbers,
die hun in
Japansche
kopjes gepresenteerd
gepresenteerd was,
was, leegdronken
leegdronken;; binnen
binnen hun
hun
Japansche kopjes
bereik
stond eene
eene menigte
menigte flesschen
flesschen van
van allerlei
allerlei soort,
soort, die
die de
de
bereik stond
overheerlljkste
wljnen bevatten.
bevaUen.
overheerlijkste wijnen
Zij
waren aan
aan dat
dat gedeelte
gedeelte van
van den
denmaaltijd
maaltljdgekomen,
gekomen, hethetZij waren
welk
door de
de lekkerbekken
lokkorbekken niet
niet zonder
zonder reden
reden op
op zulk
zulk een
welk door
hoogen
gesteld wordt,
wordt, waarin
waarinde
degeest
geestdoor
door het
het verhittende
verhittende
hoogen prijs gestold
der
spijzen en
en het
hetprikkelende
prikkelendeder
dergeestrijke
geestr!jkedranken
drankenopgeopgeder spijzen
is en
en zich
zich aan
aanliefelijke
liefelijkedroomen
droomen overgeeft.
overgeeft.
wekt
wekt is
Sedert
bljna een kwartier
kwartier hadden
hadden z1
ziJgeen
geenenkel
enkelwoord
woordmet
met
Sedert bijna
elkaar gewisseld.
gewisseld.
De
Outlaw verbrak
verbrak het
het stilzwijgen
stilzwljgen het
heteerst.!
eersi.!
De Outlaw
- Glj
weet, mijn
mljn waarde
waarde kapitein
kapitein I zeide
zeide hij,
hlj, dat
dat ikikbinnen
binnen
Gij weet,
een
uur moet
moet opstaan
opstaan en
en vertrekken.
vertrekken.
een half uur
- ' De
drommel moge
er iets
iets van
vangeloof,
geloof,
De drommel
moge mlj
mij halen,
halen, als
als ik er
gaf,
afgetrokken gezicht
gezicht ten
ten antwoord.
antwoord.
gaf. deze
deze met
met een afgetrokken
he~ gebeuren,
gebeuren, zij
zlj het
het ook
ook tot
totmijn
mljndiep
diep leedleed- Toch
zal het
Toch zal
wezen;
zonder twijfel
twijfel zijt
zijt gij
glj erermeer
meerdan
daniemand
iemandanders
anders
wezen ; manr
maar zonder
van
o'fertuigd, dat zaken
zaken voor
voor alles
alles gaan.
gaan.
van overtuigd,
- Zeker,
ik heb
heb dan
danook
ookvolstrekt
volstrekt geen
geen plan,
plan, uu te
te
Zeker, en
en ik
beletten,
zaken af te
te doen.
doen.
beletten, uwe
uwe zaken
hebt gij
glj mij
mij dan
dan tetezeggen
zeggen?
- Wat hebt
?
- Dat
gij mij
my niet
niet moet
moet verlaten.
verlaten.
Dat gij
mlj voor
voor ....•
komt mij
- Welnu,
Welnu, het
het komt
.... 4
-— Dat
glj uu bedriegt.
bedriegt.
Dat gij
•
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- Maar
vertrek ....
Maarals
als ik
ik vertrek
... .
- Welnu, als
alsgijgijvertrekt,
vertrekt,dan
danvertrek
vertrek ik
ikook.
ook.Hebt
Hebt gij
hier
iets·op
op tegen
tegen?
hier iets
?
- Maar
tocht bij
bij nacht, zoo gedaan, met lossen teugel
teugel ...•
Maar een tocht
- Een
tocht bij
bij nacht
nachtofofeen
eentocht
tochtbij
bijdag
dag:: dat
dat doet
doet er
er
Een tocht
weinig
toe af
af;; ik
ikben
beneen
eenzeeman
zeeman:
allesoorten
soortenvan
vanbeweging
beweging
weinig toe
: alle
zUn
mU al
al even
onverschillig. Bovendien
Bovendien ken
ken ik
ik uu van ouden
zijn mij
even onverschillig.
Ik weet,
weet,met
metwelk
welksoort
800rtvan
vandingen
dingen gij
gij
datum,
niet waar
waar P
datum, niet
? Ik
uu bezig
bezig houdt
houdt;; dus
dUBzalzalik ik
noch
verwonderdnoch
nochgeërgerd
geërgerd
noch
verwonderd
dezeziezie
verrichten;
moetuubekennen,
bekennen, dat
dat
zijn,
als ikiku udeze
zijn, als
verrichten
; ikikmoet
mij hier
hierdoodelij
doodelijk
verveel, omdat
omdat ikikniets
nietstetedoen
doenheb
heb;
ik
ik mij
k verveel,
;
zou wel
weleens
eensgraag
graagwillen
willenzien,
zien,op
opwelke
welke wijze
wijze gij
gij eene
eene
ik
ik zou
kleine
expeditie van
van flibustiers
flibustiers aanvoert.
aanvoert.
kleine expeditie
Dit
alles werd
werd gezegd
gezegd op
opeen
eenschertsenden
schertsenden toon,
toon, die
die de
de
Dit alles
gedachte
de bedoeling
bedoeling om
om te
te beleedigen
beleedigen verre
verre deed
deed zijn.
zijn.
gedachte aan
aan de
De Outlaw
Outlaw glimlachte.
glimlachte.
- Gij
zult ditmaal
ditmaal ininuwe
uwevooruitzichten
vooruitzichtenbedrogen
bedrogenworden,
worden,
Gij zult
zeide
hij.
zeide hij.
- Hoedat?
- Ik ga
ga niets
niets wegnemen,
wegnemen, maar
maar ik
ik ga
gaiets
ietsteruggeven.
teruggeven.
- Gij?
Gij ?•
doeikikdit
diteene
eeneenkele
enkelemaal,
maal,zoo
zooisishet
hetdaarom
daarom
- Ja,
al doe
Ja, al
müne
gewoonte nog niet.
niet.
mijne gewoonte
waar;; welnu,
welnu, ikikvind
vinddat
datveel
veelaardiger
aardiger en
IiIn gÜ
- Dat
gij
Dat isis waar
boezemt
weinig lust
lust in
inom
ombij
bUdit
ditgodvruchtige
godvruchtigewerk
werk
boezemt mU
mij niet
niet weinig
tegenwoordig
zijn.
tegenwoordig te zijn.
- Muar
Maar ....
- Geen
bidden mag.
mag. Ik
Ik ben
ben een Bretagner,
Geen maar,
maar, wat
wat ik u bidden
te zeggen,
zeggen,koppig
koppigvan
vanaard,
aard,enenalsalsgijgijmij
mijniet
nietduidelijk
duidelijk
dat
dat is te
gij niet
niet aan
aan mijn
mijn verzoek
verzoek wilt
wilt
en
onbewimpeld zegt,
en onbewimpeld
zegt, dat
dat gij
.....
voldoen
voldoen...
- Daar
volstrekt geen
geen plan
plan op.
op.
Daar heb
heb ik volstrekt
-— Heel
goed! Dus
Dus neemt
neemt gij
gij het
hetaan,
aan, dat
dat ik
ik uubij
bÜ deze
deze
Heel goed!
zaak
vergezel P
zaak vergezel?
ik wel.
wel. Hoe
Hoezou
zoumen
menweerstand
weerstandkunnen
kunnen
- Dat
moet ik
Dat moet
gij zijt?
zijt?hernam
hernam hij
hij
bieden
zulk een
een stijfhoofdig
stijfhoofdig man
man als
als gij
bieden aan
aan zulk
glimlachende.
zijt een
eenferme
fermekerel.
kerel.Dat
Dat
blijft
dus
afgesproken:
- Gij
Gij zijt
blijft
dus
afgesproken
:
ik
ga met
met uu mee.
mee.
ik ga
- Ik heb
heb uu slechts
slechts gne
éénevoorwaarde
voorwaarde te
te stellen.
stellen.
...

.
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- En die
die is?
is?
moet van
van de
de weinige
WeInIge oogenblikken,
oogenblikken, die
die wij
wij nog
nog
- Gij
Gij moet
om uuzoo
zootetevermommen,
vermommen, dat
dat gij
gij geheel
hebben,
maken om
hebben, gebruik maken
onkenbaar zijt.
onkenbaar
zilt.
- Waartoe zon
zoudie
dievoorwaarde
voorwaarde dienen
dienen in dit
dit land,
land, waar,
waar,
mil kent?
behalve
g!j, niemand
niemand mij
be halve gij,
kent ?
gij er
er inintoe
toe?
- Dat
mijn geheim.
geheim. Stemt
Stemt gij
Dat is mijn
?
zeker.
- Wel zeker.
.....
- Bovendien
Bovendien...
er nog
nog wat
watanders?
anders?
- Is er
Ja.
maar voort
voort!! Ik
Ikluister
luisternaar
naaru,u,antwoordde
antwoordde
Goed, ga maar
- Goed,
de
kapitein, die
dieopgestaan
opgestaanwas
was.en
.enmet
meteene
eeneverwonderlijke
verwonderl!jke
de kapitein,
behendigheid
begin met
met zijne
zijne vermomming
vermomming gegebehendigheid reeds
reeds een
een begin
maakt
had.
maakt had.
- Ingeval
het toeval
toevalons
onsmet
metbekenden
bekendenininaanraking
aanrakingmocht
mocht
Ingeval het
g!j uw
uw incognito
incognito bewaren,
bewaren, al
al mocht
mocht gij
gÜ onder
onder
brengen,
moet gij
brengen, moet
hen
zelfs den
den vriend,
vriend, om
omwiep
wientetezoeken
zoekengijgÜhier
hiergekomen
gekomen
hen zelfs
zilt,
zien.
zijt, zien.
De kapitein,
kapitein, die
die juist
juist bezig
bezig was,
was, zich
zicheen
eenzwarten
zwartenbaard
baard te
te
maken,
nadat hij
hU zijne
zUnewenkbrauwen
wenkbrauwenreeds
reedsgeverfd
geverfdhad,
had, deinsde
deinsde
maken, nadat
eensklaps
terug.
eensklaps terug.
- Zal
hem dan
dan zien
zien?? vroeg
vroeg hij.
h!j.
Zal ik hem
- Dat
zeg ik
ik niet
niet:: het
hetisiszelfs
zelfsmeer
meerdan
dan waarschijnlijk,
waarschilnlilk,
Dat zeg
dat gÜ hem niet zult zien; maar ik zal zorgen, dat deze zaak datgijhemnzul;arikogen,dtzak
onmogelilk
kan mislukken.
mislukken.
onmogelijk kan
- Zoo!
Zoo !
in toe
toe?
- Stemt
Stemt gil
gij er in
?
m!jne beurt
beurt moet
moet ikikuuzeggen,
zeggen,dat
datikikniet
nietanders
anders kan.
kan.
Op mijne
- Op
gÜ het
het mij
mil?
- Belooft
Belooft gij
?
zweer het
het uuopopmijne
m!jneeer,
eer,Mijnheer
M!jnheer!! Ik
Ik stel
stel verver- Ik
Ik zweer
trouwen
u.
trouwen in
in u.
dank u.u.IkIkzalzal
mijditdit
vertrouwenwaardig
waardigmaken.
maken.
- Ik
Ik dank
mij
vertrouwen
Doch
maak nu
wat haast
haast:: ik
wacht op
op u.
u.
Doch maak
nu wat
ik wacht
- Het
is het
het werk
werk van
van eenige
eenige minuten.
minuten.
H et is
Na zijn
zÜn gezicht
gezicht veranderd
veranderd en
en dit
ditgeheel
geheelonkenbaar
onkenbaargemaakt
gemaakt
te
hobben, trok
trok do
dekapitein
kapiteinzijne
zünekleederen
kleederenuit
uitom
omandere
andere
te hebben,
aan
te trekken,
trekken,die
diehem
hemhethet
voorkomenvan
vaneen
eenMexicaanschen
Mexicaanschen
aan te
voorkomen
planter
planter gaven.
- Welke talen
talen spreekt
spreekt gij
gij?
?
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Alle, en
en dat
datwel
welbijna
bijna
met
dezelfde
gemakk~lijkheid
met
dezelfde
gemakkelijkheid
- Alle,
het Fransch,
Fransch, vooral
vooral het
het Engelsch
Engelsch en
enhet
hetSpaansch.
Spaan Bch.
als het
goed !I Gedurende
Gedurende onzen
onzen tocht
tocht moet
moet gij
gij don
don José
José
- Heel goed
Homero heeten.
heeten.
Romero
Romero:: ik zal
zal het
hetgoed
goedonthouden.
onthouden.
Don José
J osé Romero
- Don
Gij zijt
zijt kapitein
kapitein bij
bijdedeSpaansche
Spaansche marine
marine en
en hebt
hebt ten
ton
- Gij
gevolge van
van een
een ongelukkig
ongelukkig duel
duel de
de wijk
wijk naar
naar dit
dit land
land
gevolge
genomen.
- Begrepen
Begrepen!!
Vergeot niet wapenen
wapenen mee
mee te
te nemen
nemen;; ik beveel
beveel uu deze
deze
- Vergeet
't is een
een uitmuntend
uitmuntend zwaard
zwaard; ; neem
neem ook
ook dit
dit lange
lange
tizona aan,
aan, 't
tizona
mes, dat
dat gij
gijininuwe
uwe
rechterlaarsmoot
moetverbergen.
verbergen.Kunt
Kunt gij
gij
mes,
rechterlaars
paardrijden?
paardrij
den ?
een Centaurus.
Centaurus.
- Als een
- Welnu,
Vleinu, dan
dan zal
zal alles
alleswel
welgaan.
gaan.Vergeet
Vergeetdeze
dezepistolen
pistolen
—
deze karabijn
karabijn niet.
niet.
en deze
drommels!! dat
dat is
is een
eenheel
heelarsenaal
arsenaal!
!
- Wel drommels
- Dat is
is ook
ook zoo,
zoo,maar
maarmen
menreist
reistininditdit
landnooit
nooitanders.
anders.
land
- Men
Men moet
moet zich
zichnaar
naar de
degebruiken
gebruiken des
deslands
landsschikken.
schikken.
is klaar
klaar !1
Ziezoo,
Ziezoo, dat is
gij klaar
klaar zijt
zijt?
- Zegt
dat gij
Zegt gij, dat
?
- Hoe vindt
vindt gij
gij mij
mij?
?
- Onkenbaar;
gij het
het zijt.
zijt.
Onkenbaar ;niemand
niemandzal
zal kunnen
kunnen zien,
zien, dat
dat gij
gij verandert
verandert alles,
alles,zelfs
zelfsuwe
uwestem.
stem.
Gij
een groot
groot talent
talent:: gij
Gij bezit een
dat niet
niet het
hetvoornaamste
voornaamste?? Nu
Nu nog
nog één
éénwoord
woord!!
- Is dat
- Spreek op
op!!
- \Yaarin
bestaat die
die teruggave,
teruggave, waarmee
waarmee wij
wij ons
ons zullen
zullen
Waarin bestaat
bezighouden?
De Outlaw
Outlaw glimlachte.
glimlachte.
zullen een
een meisje
meisje teruggeven,
teruggeven, zeide
zeide hij.
hij.
Wij zullen
- Wij
- Een meisje
meisje??
- Ja,
een allerliefst
allerliefl!t meisje,
meisje, waarvan
waarvan ik mij
mij eenige
eenige dagen
dagen
Ja, een
geleden
aan wier
wier smart
smart ik
ik geen
geen
geleden meester
meester gemaakt
gemaakt heb,
heb, en
en aan
weerstand
kunnen bieden.
bieden.
weerstand heb
heb kunnen
- Och
kom I! zei
de kapitein
kapitein met
met een
eenspottenden
spottenden glimlach.
glimlach.
Och kom
zei de
zweer uuop
opmijn
mijnwoord
woord van
van eer,
eer, dat
dat ik
ik dit
dit meisje,
meisje,
- Ik
Ik zweer
sedert
mijne handen
handen is,
is, altijd
altijd roet
de meeste
meeste achting
achting en
*m et do
sedert zij
zij in mijne
met
den diepsten
diepsten eerbied
eerbied behandeld
behandeld heb.
heb.
met den
gij een
eengoed
goedhart
hartbezit,
bezit,Mijnheer
Mijnheer!! en
en
- Dat
bewijst, dat
dat gij
Dat bewijst,
ik
wensch er
er uugeluk
gelukmede,
mede,antwoordde
antwoordde de
dekapitein
kapitein met
mot
ik wensch
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warmte;
doel hadt
hadtgij
gifu udan
danvan
vanhaar
haarmeester
meester
warmte ; maar
maar met
met welk doel
gemaakt?
gemaakt
- Met
een doel,
doel, dat
datik ik
waarsohijnlijkniet
nietzal
zalbereiken.
bereiken.
Met een
waarschijnlijk
Ik vrees,
vrees, dat
dat ik
ikeene
eeneslechte
sleohtespeculatie
speoulatiegedaan
gedaanheb;
heb;maar
maarhet
het
hierovernog
noglanger
langerondervraagt,
ondervraagt,
is niet
nietnoodig,
noodig,dat
datgijgijmijmijhierover
spoedig zult
zultgijgij.
allesweten.
weten.Wees
Weeszoo
zoo goed;
goed;
beste kapitein
kapitein!I Al spoedig
, alles
weer te
te gaan
gaan zitten
zitten:: dit
ditmeisje
meisjezal
zalaanstonds
aanstondsbinnenkomen.
binnenkomen.
- HierP
Hier ?
wijvertrekken,
vertrekken,eenige
eenigewoorden
woordenmet
met
- Ja,
ik dien,
dien,voordat
voordatwij
Ja, ik
haar
spreken.
haar te spreken.
- Ga
gangl!
Ga uw gang
Tom
Mitohell trok
trok aan
aan eene
eene schel.
sohel.
Tom Mitchell
den drempel.
drempel.
Camoto
Camote vertoonde
vertoonde zioh
zich op den
- Zijn
mijne bevelen
bevelen ten
ten uitvoer
uitvoergebracht
gebraoht?
Zijn mijne
?
wordt bewaakt,
bewaakt, zonder
zonderdat
dat
- Ja,
,Ta, kapitein
kapiteinI ! de
de vreemdeling wordt
het
hem mogelijk
mogelijk is, er
er iets
ietsvan
vantetebemerken.
bemerken.
het hem
is hij
hij?
- W~r
Waar is
?
is naar
naar zijne
zijnekamer
kamerteruggekeerd.
teruggekeerd.
- Hij
Hij is
~
hij morgen
morgen vraagt,
vraagt, ofofhij
hijmij
mijeens
eensmag
magspreken,
sproken, dan
dan
- Als hij
hem het
hetantwoord
antwoordgeven,
geven,dat
datwij
wijafgesproken
afgesprokenhebben.
hebben.
moet
moet je hem
- Ja, kapitein
kapitein!!
- De detachementen?
detaohementen?
- ZUn
drie sedert
sedert een
eenuur
uurvertrokken
vertrokken;; ik
ikzal
zalmet
methet
het
Zijn allo
alle drie
o~rst bij
bij het
hetopkomen
opkomen der
dermaan
maanoprukken.
oprukken.
laatste
laatste eerst
opgaan der
vóór dien
dien tijd
tijd zelfs,
zelfs,
- Morgen
Morgen bij
bij het
het opgaan
der zon,
zon, en vóór
d~t mogelijk
mogelijk is, moet
moet je
je terug
terug zijn.
zijn.
als
als dit
- Wees maar
waar gerust,
gerust, kapitein
kapitein!! ik zal
zal het
het eiland
eiland niet
nietzonzonder
een vertrouwd
vertrouwd opperhoofd
opperhoofd laten,
laten, vooral
vooralniet
nietinindeze
dezeoogenoogender een
blikken.
er ook
ook wat
wat nieuws
nieuws P
- Is er
- Schijnbaar
werkelUk veel.
veel.
Schijnbaar niets,
niets, werkelijk
de kapitein,
kapitein, ziende,
ziende, dat
dat hij
hij
- Spreek
Spreek maar
maar gerust!
gerust ! zei
zei de
aarzelde,
is er
ergaande
gaande?P
aarzelde, wat
wat is
deronde
ronde deed,
deed, heb
heb ik
ik VerVer- Een
uur geleden,
geleden, toen
toen ikikde
Een uur
Roncor
water gezien.
gezien. hij
HUwas
wasdruipnat,
druipnat,
sencor aan
aan den
den kant
kant van
van het water
hU uit
uit dederivier
rivierkwam.
kwam. Toen
Toenhij
hUmij
mUzag,
zag,scheen
scheenhij
hU
alsof
alsof hij
eenigszins
bedremmeld te
zUn;; in
in één
éénwoord,
woord, hij
hU heeft
heeftmij
mij
eenigszins bedremmeld
te zijn
daarvoor
van vijf
vUf jaren
jaren niet
niet
daarvoor redenen
redenenopgogeven,
opgegeven,die
dieeen
een kind
kind van
zou
gelooven.
zou gelooven.
je waakzaamheid
waakzaamheid ten
tenopzichte
opzichtevan
van hem
hem ;j neem
neem
- Verdubbel je
?

De outlaws
outlaws van
"anden
denMinsou
lIflS80uri.
ri.
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hem
bij het
het minste
minste verdachte
verdachte voorval
voorval in
inhechtenis
hechtenis;; bij
bij mijne
mijne
hem bij
terugkomst
dan wel
wel met
met hem
hemafrekenen.
afrekenen.
terugkomst zal
zal ik
ik dan
mijopopmijn
mijnnachtelij
nachtelijken
- Tot meerdere
meerdere veiligheid
veiligheidmoet
moet
hijhjjmij
ken
hem niet
niet uit
uit het
hetoog
oog
tocht
tocht vergezellen:
vergezellen :op
op deze
deze wijze
wijze zal
zal ik
ik hem
verliezen.
- Pas
op, dat
dat hij
hij je
je niet
nietdoor
door de
devingers
vingers glipt
glipt:: hij
hjj isiszoo
zoo
Pas op,
slim
als een
een vos.
vos.
slim als
- Goed,
het spel
spelmet
metelkaar
elkaargelijk
g~lijkzijn.
zjjn.
Goed, dan
dan zullen
zullen wjj
wij in het
- Dat
zal wel.
wel. Laat
Laatmen
menBlack-Athol
Black-AtholenenGoliath
Goliathvoor
voor
Dat zal
dezen
mijnheer en
mij zadelen,
zadelen, en Miss
Miss Lair
Lair voor
voor de
de gevangevandezen mijnheer
en mij
is immers
immers een
een mak
mak beest,
beest, niet
nietwaar?
waar?
gene.
Dat is
gene. Dat
is zoo
zoo mak
makals
alseen
eenlammetje,
lammetje,een
eenecht
echtdamesdames- Dit paard
paard is
paard.
- De drie
drie paarden
paarden moeten
moeten toegerust
toegerust worden,
worden, alsof
alsof wij
wij er
er
mee ten
ten strijde
strijde moesten
moesten trekken,
trekken, met
met levensmiddelen,
levensmiddelen, ammunitie,
ammunitie,
de holsters
holsters en
en lasso's.
lasso's.
pistolen
pistolen in
in de
al:alsalsgijgijBlack-Athol
Black-AtholenenGoliath
Goliath meemee- Dat
dacht ik
ik al:
Dat dacht
de tocht
tocht zeker
zeker gevaarlijk
gevaarlijk wezen.
wezen. Iloe
Hoe lang
lang
neemt,
dan moet
moet de
neemt, dan
gij wegblijven
wegblijven?
zult
zult gij
hoogst drie
drie dagen.
dagen. Je moet
moet het
het eiland
eiland niet
nietverver- Op
Op zijn
zijn hoogst
terug ben.
ben.
laten,
voordat ik terug
laten, voordat
Camote
hoofd.
Camote schudde
schudde met
met het hoofd.
gaat gij
gij alleen
alleen?
- En gaat
?
dezen mijnheer,
mijnheer, zooals
zooals ik gezegd
gezegd heb.
heb.
- Met dezen
- Gij
moest Pluimhoofd
Pluimhoofd meenemen.
meenemen.
Gij moest
dat dienen
dienen?
- Waartoe
Waartoe zou dat
?
nooit, wat
watererkan
kangebeuren
gebeuren:
tweemannen
mannen zijn
- Men
Men weet nooit,
: twee
altij d beter dan een.
altijdbern.
- Maar
met ons
ons beiden.
beiden.
Maar wij
wij zijn
zijn al met
gijmet
metuudrieën
drieënzijn.
zjjn.
- Dat isis wel
welmogelijk.
mogelijk.Welnu,
Welnu,dan
danzult
zultgij
- Doe
dau wat
wat je
je wilt,
wilt,stijfkop
stijfkop!!
Doe dan
- Ik dank
dank u,u,kapitein
kapitein!
antwoordde hij
hijmet
meteen
eenverheugden
verheugden
! antwoordde
glimlach.
- Vergeet vooral
vooral niet,
niet, dat
datniemand
niemandiets
ietsvan
vanmijne
mjjneafwezigafwezigheid
mag weten.
weten.
heid mag
- Dat
spreekt van zelf.
zelf.
Dat spreekt
heen en
en laat
laatdedegevangene
gevangenebinnenkomen.
binnenkomen. Heb
Hebje
je
- Ga
Ga nu heen
misschien
wat tegen
tegen haar
haargezegd
gezegd?
misschien ook wat
?
- Niets,
kapitein! ! Ik
ben, zooals
zooals gij
gjj wel
wel weet,
weet,niet
nietpraatpraatNiets, kapitein
Ik ben,
achtig van
aard.
van aard.
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- Dat
ook zoo.
zoo. Ga
Ga nu
numaar
maar heen
heen !I
Dat is ook
Camote
verwijderde zich.
zich.
Camote groette
groette en verwijderde
mij tetestellen,
stellen,
- Die kerel
kerel schijnt
schijnt niet
niet veel
veel vertrouwen
vertrouwen in
in mij
Pierre Durand
Durand lachende.
lachende.
zei Pierre
- Camote is een
een hond,
hond, wat
wat zijne
zijne getrouwheid
getrouwheid en
en zijne
zijne gegemij betreft
betreft;; maar
maar evenals
evenals alle
allehonden,
honden, isishij
hij
hechtheid
aan mij
hechtheid aan
zou zich
zich voor
voor mij
mij laten
latendooden.
dooden.
wantrouwig
jaloersch; ; hij
wantrouwig en
en jaloersch
hij zou
- Ik duid
duid hem
hem zijn
zijnwantrouwen
wantrouwenniet
nietinin't'tminst
minstten
tenkwade;
kwade;
want
mag zulke
zulke menschen
menschen wel.
wel.
want ik mag
zij mogen
mogen wel
welininwaarde
waardegehouden
gehoudenworden
'worden;
onge- Ja,'
Ja,. zij
; ongezij willen.
willen.
lukkig
moet men
al te
te veel
veel doen,
doen, wat
wat zij
lukkig moet
men wat
wat al
- Nu, als
als dat
datuit
uittoegenegenheid
toegenegenheidvoortkomt,
voortkomt, dan
danheeft
heeft men
men
om er
er zich
zich over
over tetebeklagen.
beklagen.
geen
reden om
geen reden
Op
oogenblik ging de
de deur
deur open
open en
entrad
tradeen
eenmeisje
meisje het
het
Op dit
dit oogenblik
vertrek
binnen.
vertrek binnen.
ofAvonddauw,
Avonddauw, zooals
zooals de
de lezer
lezerhaar
haar
Dit meisje
meisje was
was Angèle
Angèle of
maar
te noemen.
noemen.
maar gelieft te
Zij
groette en
enbleef
bleefonbeweeglijk,
onbeweeglijk,met
metdedeoogen
oogenschroomschroomZij groette
vallig op
op den
den grond
grond geslagen,
geslagen, voor
voor den
denkapitein
kapitein staan.
staan.
De beide
mannen stonden
stonden op
op en
enbeantwoordden
beantwoordden haren
haren groet
groet
beide mannen
op eene
uiterst beleefde
beleefde wijze.
wijze.
eene uiterst
- Mijne zuster
zuster isis welkom,
welkom, zei
zei de
de Outlaw
Outlaw tot
tot haar
haar in
in het
het
lndiaansch;
stoel voor
voor haar
haar klaar.
klaar.
Indiaansch ; daar
daar staat
staat een
een stoel
zij zal
zal ininhet
hetbijzijn
bijzijnvan
van
- Avonddauw
slavin, zij
Avonddauwisis eene
eene slavin,
zij met
meteene
eenestem,
stem,
haren
meester niet
niet gaan
gaan zitten,
zitten,antwoordde
antwoordde zij
haren meester
die
welluidend klonk
gezang van
van een
een vogel,
vogel, maar
maar die
die
die welluidend
klonk als
als het gezang
toch
krachtig en
en bepaald
bepaald mocht
mocht heeten.
heeten.
toch krachtig
A
vonddauw was
meisje van
van hoogstens
hoogstens zevenzevenAvonddauw
was een
een allerliefst meisje
tien
jaren, waarin
waarin de
debeide
beiderassen,
rassen, dat
datder
derBlanken
Blanken en
en dat
dat
tien jaren,
der
Roodhuiden, waarvan
waarvan zij
zij afstamde,
afstamde, een
een meesterstuk
meesterstuk gelegeleder Roodhuiden,
verd hadden.
hadden.
Hare
slanke, rijzige,
rijzige, bevallige
bevallige gestalte
gestalte had
had die
die vlugge
vlugge bebeHare slanke,
wegingen,
welke aan
aandedeAmerikaansche
Amerikaanschevrouwen
vrouwen eigen
eigenzijn
zijn;
wegingen, welke
;
hare
lange lokken,
lokken, zwart
zwart als
de vleugels
vleugels van
van een
een raaf,
raaf, vielen
vielen
hare lange
ais de
bijna
op hare
hare kleine
kleinevoeten
voetenneer,
neer,enenalsals
dezelosmaakte,
losmaakte,
bijna t<lt
tot op
zijzijdeze
zich bijna
bijna als
als in
in een
een sluier
sluier in
in wikkelen.
wikkelen. Hare
Hare gegekon
kon zij
zij er zich
laatskleur
een eenigszins
eenigszins gebruinde
gebruinde tint
tint;; hare
hareheldere
heldere
laatskleur had
had een
oogen,
die door
door lange
lange fluweelen
fluweelen wimpers
wimpers omgeven
omgeven waren,
waren, en
en
oogen, die
.haar
mond, die
die met
metkorallij
korallijnen
lippen omzoomd
omzoomd en
enmet
met hagelhagelhaar mond,
nen lippen
witte
tanden versierd
versierd was,
was, gaven
gaven aan
haar gelaat
gelaat Bene
eene uit;uikwitte tanden
aan haar
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drukking,
die men
men slechts
slechtsbijbijenkele
enkeleMadona's
Madona'svan
vanTitiaan
Titiaan
drukking, die
aanireft.
aantreft.
zeeman stond
stondgetroffen
getroffenover
overdedeinderdaad
inderdaadverwonderlijke
verwonderlijke,
De zeeman
hij kon
kon zich
zich niet
nietvoorstellen,
voorstellen, dat
dat
schoonheid van
dit meisje
meisje:: hij
schoonheid
van dit
rILs werkelijk
werkelük dergelijke
dergelüke wonderen
wonderen kon
kon
het Amerikaansche
Amerikaansche ras
het
voortbrengen.
Toen
de kapitein
kapitein haar
haarantwoord
antwoord hoorde,
hoorde, glimlachte
glimlachte hij
hÜ
Toen de
vriendelijk.
zÜheeft
heeft
- Avonddauw
Avonddauw heeft
geen meester,
meester, zeide
zeide hij
hÜ;
heeft hier geen
; zij
anders dan
dan vrienden.
vrienden.
niets anders
- Vrienden,
mompelde zÜ,
terwijl er een
een paar
paar tranen
tranen aan
aan
Vrienden, mompelde
zij, terwijl
hare
wimpers parelden,
parelden, kan
dat gelooven?
geloovenP
hare wimpers
kan ik dat
zweer het
hat uu!! Ik
Ik heb
heb uuverzocht,
verzocht, hier
hiertetekomen,
komen,ten
ten
- Ik zweer
mij teieverontschuldigen
verontschuldigen over
over de
dededeschaking,
IiJchaking,waarvan
waarvan
einde
einde mij
gÜ
het slachtoffer
slachtoffer geweest
geweest zijt.
züt.
gij het
- Mag
aan deze
deze woorden
woorden geloof
geloofslaan,
slaan,Mijnheer
Mtjnheer?
zeide
Mag ik aan
? zeide
zij
in liet
llet Fransch.
Fransch.
zij in
- Daaraan
twijfelen zou
zou eene
eene beleediging
baleediging voor
voor mij
mij zijn,
zijn,
Daaraan ie
te twijfelen
gaf hij
hij haar
haar inindezelfde
dezelfde taal
taalten
tenantwoord.
antwoord. Morgen
Morgen zal
zal ik
ik uu
aan
uwe vrienden
vrienden terugbrengen.
terugbrengen.
aan uwe
ikdank
dank u,u,ikikdank
danku,u,Mijnheer
Mijnheer!! riep
riepzij
zijsnikkende
snikkende
- 0, ik
uit,
en terwijl
terwijl zij
zij voor
voor den
den kapitein
kapitein op
op do
de knieën
knieën viel,
viel, voorvooruit, en
dat
deze haar
haar zulks
zulks''kon
hem bij
bij de
de hand,
hand,
dat deze
kon beletten,
beletten, greep
greep zij
zij hem
die
zij met
met kussen
kussen en
en met
mettranen
tranen bedekte.
bedekte.
die zij
Tom
Mitchell deed
deed haar
haarterstond
terstond weder
weder opstaan
opstaan en
en noodnoodTom Mitchell
zaakte
gaan zitten.
zitten.
zaakte haar,
haar, te
te gaan
gij hier
hier dan
dan zoo
zoo ongelukkig?
ongel ukkig P vroeg
vroeg hij
hij haar
haar op
op
- Waart gij
een vriendelijken
vriendelijkon toon.
toon.
Ja,mompelde
mompelde zij
zij met
met eene
eene half
halfverstikte
verstikte stem.
stem.
--- Ja,
strengste bevelen
bevelen gegeven
gegeven om
om ....
- Toch
waren de strengste
Toch waren
- Ik wil
volgaarne bekennen,
bekennen, Mijnheer
Mynheer! ! dat
dat ik
ik met
met de
wil volgaarne
een gegemeeste
onderscheiding behandeld
behandeld ben;
meeste onderscheiding
ben ; maar
maarik
ik was
was een
iklief
liefheb
vangene en
en daardoor,
daardoor, helaas
helaas!! verwijderd
verwijderd van
van hen,
hen, die
die ik
heb
müininwanhoop
wanhoopdompelt.
dompelt.
en die
die mijne
mijneafwezigheid
afwezigheidevenzeer
evenzeeralsalsmij
- Vergeef
mij, Miss
Miss!! Het
Het onrecht,
onrecht, dat
dat ikikten
tenopzichte
opzichte
Vergeef het mij,
van u gepleegd
heb, zal,
zal, hoop
hoop ik,
ik,spoedig
spoedighersteld
hersteldzijn
zijn;; mormorgepleegd heb,
gÜ uwe
uwefamilie,
familie,waaraan
waaraan ik
ik uuzal
zal
gen,
herhaal het u,
u, zult
zult gij
gen, ik herhaal
teruggeven,
wem'zien.
teruggeven, weerzien.
- 0, doe
doe dat,
dat, Mijnheer
Mijnheer!! riep
riep zij
zü iningeestvervoering
geestvervoering uit,
uit, en
ik
zal uu als
als een
eenvriend,
vriend, als
alseen
eenbroeder
broeder liefhebben.
liefhebben.
ik zal
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zal mijn
mijn best
bestdoen
doenom
omdezen
dezennaam
naamteteverdienen,
verdienen,Miss
Miss
- Ik zal
Angèle!
vervloekt gij
~ij niet?
nietP
Angèle ! Dus
Dus vervloekt
gij mij
L
' ou ik
iku uvervloeken,
vervloeken,u,u,die
diemij
mij
teruggeeftaan
aan hen,
hen,
- Zou
teruggeeft
die
ik liefheb
liefheb?? 00 neen,
neen,ikikzegen
zegenu uintegendeel
integendeeluitriitden
dengrond
grond
die ik
van
mijn hart,
hart, en
engeloof
geloofmij,
mij,Mijnheer
Mijnheer!! God
God zal
zal er
er uuvoor
voor
van mijn
beloonen.
houd ik
ik mij
mijvan
vanovertuigd,
overtuigd,Miss
Miss!! God
God Lal
r;al niet
niet
- Daar
Daar houd
doof
zijn voor
voor dedesmeekingen
smeekingenvan
vaneen
eenzijner
zijnervoortreffelijkste
voortreffelijkste
doof zijn
engelen.
Het meisje
meisje bloosde
bloosde bij
bij dit
ditonverwachte
onverwachte kompliment
kompliment en
en liet
liet
het
hoofd zedig
zedig zakken.
zakken.
hot hoofd
De
kapitein glimlachte
glimlachte over
overhare
hareverlegenheid
verlegenheid en
enhaastte
haastte
De kapitein
r;ich,
het gesprek
gesprek op
op iets
iets anders
anders te
te brengen.
brengen.
zich, het
- Zijt
gÜ sterk,
sterk, Miss?
Miss? vroeg
vroeg hij
hÜ haar.
haar.
Zijt gij
- Waarom
gÜ deze
deze vraag
vraag tot
tot mij,
mij, Mijnheer
Mijnheer?
Waarom richt
richt gij
een verren
verren tocht
tochttetedoen
doenhebben,
hebben,voordat
voordat
- Omdat
Omdat wij
wij een
wij
bij uwe
uwe vrienden
vrienden komen.
komen.
wij bij
- Wat
kan· vermoeienis
vermoeien~s mij
mij schelen,
schelen, Mijnheer
Mijnheer?? Ik gevoel
gevoel
Wat kan
mij
sterk, omdat
omdat ik
nu de
dezekerheid
zekerheid heb,
heb, dat
dat ik
ik hen
hen zal
zal
mij sterk,
ik nu
weerzien.
- Wij
moeten eene
eene langdurige
langdurige reis
bij nacht
nacht door
door de
de
Wij moeten
reis bij
draflangs
langsbijna
bijna
woestijn
ondernemen en
in een
eengestrekten
gestrektendraf
woestijn ondernemen
en in
onbegaanbare
wogen voortrij
voortrijden.
onbegaanbare wegen
den.
Zij
klapte van
van blijdschap
blijdschap ininhare
harehanden,
handen, een
oenvriendelijk
vriendelijk
Zij klapte
glimlachje
hare lippen,
lippen, en
en zij
zij riep
riep op
op een
een
glimlachjespeelde
speeldeerer om
om hare
uit::
verheugden
toon uit
verheugden toon
- Er
stroomt mij
mij Indiaansch
Indiaansch bloed
bloed door
door de
de aderen,
aderen,
Er stroomt
de dochter
dochter van
vaneen
eendapper
dapperjager
jageruit
uitCanada.
Canada.
Mijnheer!
Mijnheer ! Ik
Ik ben de
mij maar
maar niet
nietongerust
ongerust:: ik
ik gelijk
gelijk niet
niet op
op de
de
Maak
over mij
Maak uu over
vrouwen
desteden,
steden,die,
die,naar
naarmen
menzegt,
zegt,niet
niettegen
tegendergelijke
dergelijke
vrouwen uit de
tochten
gij zult
zult zien,
zien,
tochten bectand
bestand zijn;
zijn ;neem
neemer
er de
de proef
proef van,
van, en
en gij
waartoe
in staat
staat ben
ben om
omdes
desteteeer
eerbij
bij hen
hen tetezijn,
zijn, die
die
waartoe ik
ik in
door
mijne zoo
zoo langdurige
langdurigeafwezigheid
afwezigheidaan
aandedewanhoop,
wanhoop. ter
ter
door mijne
prooi
zijn.
prooi zullen zijn.
- Wolnu,
ik zie,
zie,dat
datgij
gijeen
eenmoedig
moedig en
enedel
edelmeisje
meisje zijt,
zijt,
Welnu, ik
Misli
Angèle!! Komaan,
Komaan, laat
laat ons
onsvertrekken
vertrekken!!
Miss Angèle
-— Dadelijk?
terstond op
op volgen.
volgen.
Dadelijk ?liet
liet zij
zij er terstond
- Ja.
- Eone
vraag uu slechts
slechtseene
eeneseconde
secondelang
langtijd.
tijd.
Eene ·seconde:
.seconde : ik
ik vraag
wilt gij
gij dan
dandoen
doen?
- Wat
Wat wilt
?
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- God
hartgetroffen
getroffen heeft
heeft en
envoor
voor
danken, dat
dat Hij
Hij uw
uwhart
God danken,
uu bidden.
bidden.
- Doe
dat, gaf
gaf hij
hij op
opeen
eeneerbiedigen
eerbiedigentoon
toonten
tenantwoord.
antwoord.
Doe dat,
En
nu kruiste
kruiste het
hetmeisje
meisjehare
harebeide
beidearmen
armen op
op de
de borst
borst
En nu
en
sloeg een
een godvruchtigen
godvruchtigen blik
blik ten
tenhemel.
hemel.Gedurende
Gedurende eenige
eenige
en sloeg
uitdede
bewegip.g
harer
korallijnen
lippen
minuten
het uit
minuten viel
viel het
beweging
harer
korallij
nen lippen
gemakkelijk
te maken,
maken, dat
dat zij
zij bad.
bad. Haar
Haar gelaat
gelaat was
was met
met
gemakkelijk op
op te
een
blos overtogen,
overtogen, hare
hare oogen,
oogen,die
dievolvoltranen
tranenstonden,
stonden,hadden
hadden
een blos
zij scheen
scheen als
als in
in den
denderden
derden hemel
hemel
een
zonderlingen glans
glans ;j . zij
een zonderlingen
opgetrokken to
opgetrokken
to zijn.
zijn.
De
beide mannen
mannen bleven,
bleven, ondanks
ondanks hunne
hunne ruwe
ruwevormen,
vormen,
De beide
dohand,
hand,
eerbiedig
bij haar
haar staan
staan en
enwachtten
wachttenmet
metden
donhoed
hoedinindo
eerbiedig bij
met bidden
bidden gereed
gereed zou
zou zijn.
zijn.
totdat
totdat zij
zij met
Toen
zij met
mothaar
haarkort
korten
envurig
vuriggebed
gebedgereed
gereed was,
was, zeide
zeide
Toen zij
zij
met een
eenglimlach,
glimlach,waarin
waarineene
eeneonuitsprekelijke
onuitsprekelijke zachtzachtzij met
zij zich
zicheven
evennaar
naar de
de beide
beide
aardigheid
gelegen was,
was, terwijl
terwijl zij
aardigheid gelegen
mannen,
thans hare
hare slaven
slaven waren,
waren, vooroverboog,
vooroverboog, met
met ha
hare
mannen, die
die thans
re
heldere en welluidende stom:
heldrnwuistem:
nuvertrekken
vertrekken!
- Komaan,
Mijnheeren!
Komaan, Mij
nheeren ! laat
laat ons nu
!
De Outlaw
Outlaw en
en de
de kapitein
kapitein bogen
bogen even
even en
en volgden
volgden haar.
haar.
op hen
hen tetewachten.
wachten.
Bij
de deur
deur van
van het
het huis
huisstond
stond Camote
Camote op
Bij de
Pluimhoot'd
paarden bij
bij den teugel
teugel vast.
vast.
Pluimhoofd hield
hield de paarden
hij
Tom
Mitchell geleidde
geleidde Miss
Miss Angèle
Angèlenaar
naarhet
hetpaard,
paard,dat
dathij
Tom Mitchell
voor
haar had
had laten
laten zadelen,
zadelen, hield
hield den
denstijgbeugel
stijgbeugel voor
voor haar
haar
voor haar
vast
en zeide
zeide tot
tothaar
haar::
vast en
- Stap
maar op,
op, Miss
Miss Angèle
Angèle!!
Stap er maar
Men
vertrok.
Men vertrok.
Na nog
nogeenige
eenigewoorden
woordenmet
metCamote
Camote gewisseld
gewisseld tetehebben,
hobben,
die
zonder twijfel
twijfel eene
eenelaatste
laatsteaanbeveling
aanbevelingbehelsden,
behelsden, reed
reed
die zonder
de Outlaw
Outlaw aan
aan het
het hoofd
hoofd der
der kleine
kleine groep
groep voort.
voort.
demaan
maan
De ondiepte
ondiepte werd
werdzonder
zonderongelukken
ongelukkendoorwaad
doorwaad:: de
zoo helder,
helder, alsof het
het klaarlichte
klaarlichte dag
dag was.
was.
scheen
scheen zoo
spoedig hadden
hadden de
de vier
vierreizigers
reizigersden
denvasten
vastenwal
walbereikt.
bereikt.
Al spoedig
- En
nu, Miss
MissAngèle
Angèle!
zeideTom
TomMitchell,
Mitchell, verzoek
verzoek ik
ik
En nu,
! zeide
u, dat
dat gij
gij tusschen
tusschendezen
dezenMijnheer
Mijnheeren
enmij
mij inrijdt.
inrijdt. Pluimhoofd!
Pluimhoofdl
rijd jij
jij achter
achter haar
haar en
en pas
pasvooral
vooralgoed
goedop,
op,hoor
hoor! IVoorwaarts!
Voorwaarts I
rijd
En nu
nu reden
redendedevier
vier
ruitersspoorslags
spoorslags weg
weg en
en waren
waren al
al
En
ruiters
spoedig
de bergengte
bergengte verdwenen.
verdwenen.
spoedig in de
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HOOFDSTUK XX.
HOOFDSTUK

Waarin Tom
Tom Mitchell
Mitchell erkent,
erk.ent, dat
dat het
heteene
eeneuitmuntende
nitmuntende
Waarin
speculatie is, een
een eerlijk
eerlijk. man
man te
te zijn.
zijn.
speculatie
't Was
in een
een der
derwoestste
woeststestreken
strekender
derwoestijn,
woestijn,opopzekeren
zekeren
Was in
morgen even
den opgang
opgang der
der zon.
zon.
morgen
even na den
mannen reden
reden eend
eene nauwe
nauwe engte
engte door
door tetemidden
midden van
van
Vijf mannen
bergen, wier
wierbesneeuwde
besneeuwdekruinen
kruinenhalf
halfverborgen
verborgenwaren
waren
hooge bergen,
door den
den dikken
dikken mist,
mist, dien
dien de
de warme
warme stralen
stralen der
der zon
zon echter
echter
door
reeds deden
deden optrekken.
optrekken.
reeds
Deze vijf
vijf reizigers
reizigers kwamen
kwamen midden
midden uit
uit het
hetgebergte
gebergte en
en
Deze
de vlakte,
vlakte, die
diezijzijreeds
reedsop
opeen
een
sloegen den
weg in
in naar
naar de
sloegen
den weg
korten afstand
afstand voor
begonnen te ontdekken
ontdekken en
en die
die doordoorkorten
voor zich
zich begonnen
sneden
of liever
lieverinintweeën
tweeënverdeeld
verdeeldwerd
werddoor
doorden
denbreeden
breeden
sneden of
Missouri,
achter het
het hoogs
hooge
Missouri, wiens
wiens slijkerige
slijkerige wateren
wateren zich
zich half achter
citroenboomen,die
diezijne
zijneoevers
oeversbedekten,
bedekten,
gras,
de wilgen
wilgenenendedecitroenboomen,
gras, de
verscholen.
wijgesproken
gesproken hebben,
hebben, liepen
liepen
De
vijfreizigers,
reizigers, waarvan
waarvan wij
De vijf
keisteenen,waaruit
waaruitdedegrond
grond
slechts
moeite voort
voort over
overdodekeisteenen,
slechts met moeite
deuitgedroogde
uitgedroogde bedding
bedding eener
eener rivier,
rivier,
der
bergengte bestond,
bestond, de
der bergengte
wier
wateren een
een anderen
anderen loop
loopgenomen
genomen hadden
hadden ten
ten gevolge
gevolge
wier wateren
zoo gewoon.
gewoon.
van
een dier
diergeweldige
geweldigeomkeeringen,
omkeeringen,inindie
diestreken
strekenzoo
van een
zij even
even
Aan
het uiteinde
uiteinde der
der bergengte
bergengte gekomen,
gekomen, bleven
bleven zij
Aan het
hadden
een
bezwaarlijken
staan,
om eens
eensuituitte blazen
te blazen:
staan, om
: zij zij
hadden
een
bezwaarlij
ken
zij al
al wanwantocht
gedaan; ; sedert
sedert meer
meer dan
dan drie
drie uren
uren liepen
liepen zij
tocht gedaan
kelende
midden van
van deze
deze opeenhooping
opeenhooping van
van keisteenen,
keisteenen, die
die
kelende te midden
bij
elke schrede,
schrede, welke
welkezijzijdeden,
deden,onder
onderhunne
hunne voeten
voeten wegwegbij elke
gleden.
Vier
van deze
deze mannen
mannen waren
waren Blanken
Blanken en
en in
in het
hetkostuum
kostuum
Vier van
van
de jagers
jagers der
der prairieën
prairieën gekleed;
gekleed; alleen de
de vijfde
vijfde was
was een
een
van de
Indiaan.
Het waren
waren Georges
Georges Clinton,
Clinton, Olivier,
Olivier,Vrij
Vrijkogel,
kogel, Mikgoed
Mikgoed en
en
N
umank-Charaké.
Numank-Charaké.
Maar
bevonden deze
deze vijf
vijf mannen
mannen zich
zich in
in dit
dit vroege
vroege
Maar hoe
hoe bevonden
plaats, die
die meer
meer dan
dan honderd
honderd mijlen
mijlen ververmorgenuur
morgenuur op
op deze
deze plaats,
zij zich
zichgewoonlijk
gewoonlijk opopwijderd
van de
destreken,
streken,waarin
waarin zij
wijderd was
was van
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hielden,
hoe kwam
kwamhet,
het,dat
datGeorges
GeorgesClinton
Olinton en
enMikgoed
Mikgoed
hielden, en hoe
zich bij
?
bij de
de drie
drieanderen
anderenaangesloten
aangeslotenhadden
hadden?
zich
Dat zal de
de lezer
lezer spoedig
spoedig vernemen.
vernemen.
Dat
wij er
er
- Welnu,
kameraden! !zei
Welnu, kameraden
zei Mikgoed,
Mikgoed, mij
mij dunkt,
dunkt, dat
dat wij
goed
doen, hier halt
halt te
te houden.
houdon.
good aan
aan zullen
zullen doen,
Waarom? vroeg
vroeg Vrij
V rij kogel
op een
een
- Halt tetehouden?
houden ? Waarom?
kogel op
eenigszins gemelijken
oonigszins
gemelijken toon.
toon.
honderd redenen,
redenen, waarvan
waarvan de
de eenti
eene alalklemmender
klemmender
- Om
Om honderd
dan de
de andere
dan
andere is.
iA.
- Wat
is dan
dan de
deeerste?
eerste Pvroeg
vroegdedeCanadees
Canadee!! droogjes.
droogjes.
Wat is
Dat, al
wij , gij,
gij, het
bet opperhoofd
opperhoofd en
ook aan
aan
- Dat,
al mogen
mogen wij,
en ik, ook
de
vermoeienissen van
van deze
deze onbegaanbare
onbegaanbare wegen
wegen gewoon
gewoon zijn,
zijn,
de vermoeienissen
zulks
met onze
onze .. beide
andere metgezellen
metgezellen niet
geval is.
is.
zulks met
beide andere
niet het geval
Gij
dit zeker
zeker zelf
zelfalalsedert
sedertlang
langbemerkt
bemerkthebben.
bebben.
Gij zult dit
Olivier
en Georges
GeorgesClinton
Ulintontrachtten
tracbtten het
hettegenovergestelde
tegenovei'gestelde
Olivier en
te beweren.
beweren.
- Neen,
neen!! zeide
zeide Vrij
Vrijkogel
op een
eenloyalen
loyalen toon
toon;; ik
ik
Neen, neen
kogel op
dom geweest,
geweest, dat
dat ik daaraan
daaraan niet
Nu
ben
ook dom
ben ook
niet gedacbt
gedacht beb.
heb. Nu
moet
ik het
bet erkennen.
erkennen. Laat
Laat ons
er maar
maar niet
niet meer
meer over
over
moet ik
ons ©r
spreken.
Waar zullen
zullen wij
wij eenige
eenigeoogenblikken
oogenblikkenhalt
halthouden,
houden,
spreken. Waar
Mikgoed?
gij maar
mMf wilt.
wilt.
- Waar gij
jagers hielden
bielden nu
nu halt
halttetemidden
middenvan
vaneen
eenboschje
boschje van
van
De jagers
reusachtige gomboomen.
gomboomen. Men
een vuur
vuuraan,
aan,daarop
daarop ging
ging
reusachtige
Men legde een
bunner zitten,
zitten, en
en nu
numaakte
maaktemen
menterstond
terstond een
een ontbijt
ontbijt
ieder hunner
gereed.
zeide Olivier op
op een
eenvroolij
vroolüken
toon, nu
numerk
merk
- Waarlijk, zeide
ken toon,
had; ik
ikhad
hadhet
hetdoor
doormijne
mijne
eerst, dat
dat ik
ik behoefte
behoefte aan
aan rust
rust had;
ik eerst,
overspanning niet bemerkt.
bemerkt.
overspanning
- Ik kon
kon geen
geen voet
voetmeer
meervoor
voorden
denanderen
anderenzetten,
zetten,voegde
voegde
Georges Clinton
Clinton er bij,
bij, terwijl
terwÜIhij
hijzich
zichgemakkelijk
gemakkelük op
op het
bet
Georges
uitstrekte.
gras uitstrekte.
ik dan
dan geen
geengelijk
gelijkgehad
gehad?
vroegMikgoed.
Mikgoed.
- Heb ik
? vroeg
Ik heb
heb alalgezegd,
gezegd,dat
datikikdom
domgeweest
geweest ben,
ben, dat
dat ik
ik er
er
- Ik
niet aan
aan gedacht
gedacbtheb
heb:
datis,is,dunkt
dunktmij,
mü,voldoende,
voldoende,bromde
bromde
: dat
Vrij kogel.
kogel.
Natuurlijk.
- Natuurlijk.
~reedmakender
derspijzen
spüzen
N umank-Charaké had
met het
hetgereedmaken
Numank-Charaké
had zich met
belast, eene
eene taak,
taak, waarvan
waarvan hij
hij zich
zich tot
totaller
allergenoegen
genoegen kweet.
kweet.
belast,
minuten later
later was
wasieder
iederhunner
hunnerbezig
bozigmet
methet
heteten
etenvan
van
Tien minuten
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een
stuk vleesch,
vleesch, dat
datopopdedegloeiende
gloeiendekolen
kolengeroosterd
geroosterd was.
was.
een stuk
Daarop werden
werden de veldflesschen
veldflesschen ontkurkt
ontkurkt en
en gingen
gingen van
van
Daarop
hand tot hand.
hand. Deze
Dezeonverschrokkene
onverschrokkene jongelieden
jongelieden hadden
hadden den
den
hand
geheel
en nacht
nacht langs
langs hobbelige
hobbeligewegen
wegengeloopen,
geloopen,die
dienauwelijks
nauwelijks
geheelen
voor jagers te
te begaan
begaan waren
waren;; van
van daar
daar hadden
hadden zij
zijeen
eenhonger
honger
voor
als een
een paard.
paard.
Zij
deden zich
zich dan
dan ook
ookduchtig
duchtigaan
a;anhet
hetgebraad
gebraad te goed.
Zij deden
spoedig was
wasererniets
nietsmeer
meervan
vanover
over:
zghadden
hadden alles
alles opopAl spoedig
: zij
gebruikt. Toen
Toen het
het laatste
laatste hapje
hapje was
was opgegeten
opgegeten en
en de
de laatste
laatste
gebruikt.
droppel brandewijn opgedronken,
opgedronken, gevoelden
gevoelden zij
zij zich
zich eindelijk
eindelijk
bevredigd.
,
- Laat
ons nu eens
eens nader
nader met
met elkaar
elkaar praten,
praten, zeide
zeide VrijVrijLaat ons
kogel,
terwijl hij
hij eon
een blik
blik op
op zijne
zUne metgezellen
metgezellen sloeg.
sloeg.
kogel, terwijl
Ik weet
weet niets
nietsbeters,
beters,dan
dan na
na
- Wel zoker,
zeker, zeide
zeide Mikgoed.
Mikgoed. Ik
het gebruik
gebruik van
van een
een goed
goed maal
maal onder
onder het
het genot
genot van
van een
een pijp
pUP
eens met elkaar te praten.
ensmtlkarp.
Deze
opmerking, waarvan
waarvan ieder
ieder de
de juistheid
juistheid en
en vooral
vooral de
de
Deze opmerking,
tijdigheid
erkende, werd
werd door
door allen
allen ter
terharte
hartegenomen.
genomen. Ontij digheid erkende,
de pijpen
pijpen van
van roode
roode aarde
aarde met
met een
cen steel
steel
middellijk
werden de
middellijk werden
van
kerseboomenhout uit
gordel gehaald,
gehaald, gestopt
gestopt en
en aanaanvan kerseboomenhout
uit den
den gordel
gestoken,
al spoedi
spoedigg omgaf
omgaf een
een wolk
wolkvan
vanblauwachtigen
blauwachtigen
gestoken, en
en al
rook
hoofd van
van elk
elk der
dermannen.
mannen.
rook het hoofd
hij een
een-rook-rook- Komaan,
Vrij kogel
Olivier, terwijl
terwijl hij
Komaan, Vrij
kogel!! zeide
zeide Olivier,
wolk
uitblies, spreek
spreek nu
nu eens
eens op
op!!
wolk uitblies,
- Beste
vrienden! ! hernam
kogel, mijn
van
Beste vrienden
hernam Vrij
Vrijkogel,
mijn hart
hart is
is van
treurigheid
vervuld. Mijns
Mijns ondanks
ondanks heb
heb ikikeen
eenvoorgevoel,
voorgevoel,dat
dat
treurigheid vervuld.
mij
het hart
hartdoet
doetineenkrimpen
ineenkrimpen en
enmij
mijzegt,
zegt,dat
datdeze
dezeman
man
mij het
mU
bedriegt.
mij bedriegt.
Numank-Charaké
hoofd op.
op.
Numank-Charakérichtte
richtte het
het hoofd
ken het
het blanke
blanke opperhoofd,
opperhoofd, zeide
hij met
met zijne
zijne keelkeel- Ik
Ik ken
zeide hij
stem,
terwijl hij
hij voelbeteekenend
veelbeteekenend met
met het
het hoofd
hoofd knikte,
knikte, als
als
stem, terwijl
ware
om meer
meer kracht
kracht aan
aan zijne
zünewoorden
woorden bij
bijtetezetten
zetten;j het
het
ware het om
ma,n,wiens
wienstong
tongoprecht
oprecht isis;j zijn
zijn woord
woord isisvan
vangoud
goud;;
is
een man,
is een
Vrij
kogel heeft
heeft ongelijk.
ongelijk.
Vrijkogel
- Hoe
kunt gij zoo
spreken, opperhoofd
opperhoofd?? riep
de jager
jager
zoo spreken,
riep de
H oe kunt
op
verwonderden toon
hoe kunt
kunt gij zoo
partij trekken
zoo partij
op een verwonderden
toon uit,
uit, hoe
voor
voor....
... .
- Numank-Charaké
N umank-Charaké isis een
een opperhoofd
opperhoofd bij
bij zijn
zijn volk,
volk, viel
viel
de
Roodhuid hem
hem terstond
terstond in
in de
derede
rede;; de
de woorden,
woorden, die
die zijn
zijn
de Roodhuid
mond
regelrecht uit zijn
zijn hart.
hart. Hij,
Hij,die
diezijne
zijne
mond uitspreekt,
uitspreekt, komen
komen regelrecht
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er zich
zich
vijanden
geen dapper
dapper krijgsman
krijgsman en
en stelt
stelt er
vijanden veracht,
veracht, is geen
hij slechts
slechtslafhartigen
lafhartigen
aan
bloot, dat
dat men
men van
van hem
hem zegt,
zegt, dat
dat hij
aan bloot,
overwonnen
De Grijze
Grijze Beer,
Beer, het
hetblanke
blankeopperhoofd,
0ppGrhoofd, is
is
overwonnen heeft.
heeft. De
wel
waarruw,
ruw,wreed
wreedenenroofzuchtig,
roofzuchtig,maar
maar hij
hij isisbovenal
bovenal
wel isiswaar
dapper
hij gezegd
gezegd heeft,
heeft, zal
zal hij
hijdoen
doen;
wathij
hij
dapper en
en eerlijk;
eerlijk ; wat
wat hij
; wat
hU geven.
geven.Zijn
Zijnwij
wij hem
hemmisschien
misschien te
te
aangeboden
aangebodenheeft,
heeft, zal
zal hij
gemoet
gekomen?? Neen!
hebben hem
hem achtervolgd
achtervolgd als
alseen
een
gemoet gekomen
Neen ! Wij hebben
dier;; toen
toen hij
hij gekwetst
gekwetstenenstervende
stervendewas,
was,hebben
hebben wij
wij
wild
wild dier
hem
willen dooden
dooden:: hij
hij isisons
onsontsnapt,
ontsnapt, niet
niet door
door list,
list,maar
maar
hem willen
zij zijne
zijne onverschrokkenheid
onverschrokkenheid; ; het
is een
eengroot
grootopperopperdank
dank zij
het is
hoofd!
Niets was
was gemakkelijker
gemakkelijker voor
voor hem
hem dan
dan met
met onze
onze bebehoofd ! Niets
te lachen
lachenenenzich
zichaan
aanonze
onzenasporingen
nasporingen te
te onttrekken.
onttrekken.
dreigingen te
Wat
heeft hij
hij gedaan
gedaan?
Hijheeft
heefteen
eenbrief
brieftot
totons
onsgericht,
gericht,
Wat heeft
? Hij
waarin
hij ons
onstot
toteene
eene
bijeenkomstheeft
heeftuitgenoodigd,
uitgenoodigd, ten
ten
waarin hij
bijeenkomst
hij zeide,
zeide, het
hetverschil,
verschil,dat
datons
onsverdeelt,
verdeelt, in
inder
der
einde,
naar hij
einde, naar
leggen. IsIsdat
datdedehandelwijze
handelwijzevan
vaneen
eenonóprecht
onoprecht
minne
minne bij
bij te leggen.
va.neen
eendapper
dapperen
eneerlijk
eerlijk
en
oneerlijk man
man?? Neen,
is die
die van
en oneerlijk
Neen, het
het is
de eerste
eerste uren
uren
krijgsman.
Ziedaar mijne
mijne meening
meening: : wat
krijgsman. Ziedaar
wat er
er in de
ikhoud
houd er
ermij
mijvan
vanovertuigd,
overtuigd, dat,
dat, zoo
zoo
ook
moge gebeuren,
gebeuren, ik
ook moge
wij
vertrouwen in hem
hem willen
willen stellen,
stellen, evenals
evenalshij
hUvertrouwen
vertrouwen
wij vertrouwen
in
ons stelt,
stelt,dedetoekomst
toekomstdede
juistheidvan
vanmijn
mijnoordeel
oordeel zal
zal
in ons
juistheid
heb gezegd.
gezegd.
bevestigen.
bevestigen. Ik heb
Het
opperhoofd stak
stak zijne
zijne pijp,
pijp, die,
die, terwijl
terwijl hij
hij dit in
in het
het
Het opperhoofd
midden
weder aan
aan en
en scheen
scheen volstrekt
volstrekt
midden bracht,
bracht, uitgegaan
uitgegaan was,
was, weder
hij met
met
geen
belang meer
meer in
in hot
het gesprek
gesprek te
te stellen,
stellen, ofschoon
ofschoon hij
geen belang
de jagers
jagers onder
onder elkander
elkander wiswisaandacht
woorden, die
aandacht naar
naar de
de woorden,
die de
selden,
bleef luisteren.
luisteren.
selden, bleef
mij betreft,
betreft, liet
lietOlivier
Olivierererterstond
terstond op
op volgen,
volgen, ik
ik
- Wat
Wat mij
vind,
dat het
het opperhoofd
opperhoofd goed
goed gesproken
gesproken heeft,
heeft, en
en deel
deel in
in
vind, dat
iker
erover
over
alle
vpzichten in
in zijne
zijne meening.
meening. Voor
Voor zooverre
zooverre ik
alle opzichten
ofdeze
deze Outlaw,
Outlaw,zooals
zooals gij
gij
kan
oordeelen, is deze
deze struikroover
struikroover of
kan oordeelen,
va.nzijn
zijnslag
slag;
hem
maar wilt
wiltnoemen,
noemen,geen
geenman
manalsals
anderenvan
hem maar
dede
anderen
;
er
ietsaan
aanhem,
hem,
hem
bovenhethet
alledaagscheverheft,
verheft,
er isisiets
datdat
hem
boven
alledaagsche
hU.ook
ookeen
eenstruikroover
struikrooverzijn,
zUn,zoo
zoobezit
bezit
in één
één woord,
woord, al
al moge
mogehij
vertrouwen
hij
toch een
eenuitstekend
uitstekendkarakter,
karakter, en
endus
dusstel
stelikikvertrouwen
hij toch
eenstellig
stelligbewijs
bewijsvoor
voorhet
hettegendeel
tegendeel heb.
heb.
in
hem, totdat
totdat ikikeen
in hem,
- Dat
is wel
welmogelijk,
mogelijk,zeide
zeideVrijkogel,
Vrij kogel, terwijl
terwijl hij
hU met
met
Dat is
het
hoofd schudde,
schudde, maar
maarniemand
niemand zal
zal willen
willenontkennen,
ontkennen, dat
dat
het hoofd
hij
het opperhoofd
opperhoofd isis der
derruwste
ruwstebandieten,
bandieten, die
die de
de woestijn
woestün
hij het
onveilig maken.
onveilgmak.
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- Wat bewijst
bewijst dat?
dat? vroeg
vroeg Olivier.
Olivier.
- Niets;
weet ik
ik wel
wel;; maar
maar ik houd
houd vol,
vol, wat
wat ik
ik gegeNiets ; dat
dat weet
zegd
heb:: er
valt op
op zijne
zijne woorden
woorden geen
geen staat
staat tetemaken.
maken.
zegd heb
er valt
wij dan
danhier
hier? Pdeed
deedGeorges
GeorgesClinton
Clinton
- Waarom
zijn wij
Waarom zijn
opmerken.
- Waarom,
waarom?? Omdat
Omdat men
men altijd
altijd blijft
blijft hopen,
hopen,
Waarom, ja waarom
al
ii de
de hoop
hoop ook
ook nog
nog zoo
zoo zwak.
zwak.
al is
- Zonder
demeening
meening van
van Vrijkogel
Vrij kogel to
te deelen,
deelen,
Zonder geheel
geheel in de
zeide
Mikgoed, geloof ik, dat
dat het
het raadzaam
raadzaam zal zijn,
zijn, ons
ons niet
niet
zeide Mikgoed,
zoo
blindelings in
de handen
handen van
van dien
dien bandiet
bandiet over
over te
te geven..
geven.·
zoo blindelings
in de
Voorzichtigheid
kan nooit
nooit kwaad.
kwaad.
Voorzichtigheid kan
- Welnu,
hernam Georges
Georges Clinton,
Clinton, laat
ons dan
dan alle
alle
Welnu, hernam
laat ons
wil niets
niets liever
liever
mogelijke
mogelijke voorzichtigheid
voorzichtigheidininacht
achtnemen.
nemen. Ik
Ik wil
dan
dit. Laat
Laat ons
onsalle
allevoorzorgen
voorzorgennemen,
nemen,die
dieuuverkieslijk
verkieslijk
dan dit.
voorkomen,
ik goed
goed;; maar
maar laat
laat ons
onsdan
danop
opzulk
zulkeene
eene
voorkomen, dat
dat keur
keur ik
wijze
te werk
werk gaan,
gaan, dat
dat wij
wij aan
aan dezen
dezen man
man niet
nietlaten
laten blijken,
wijze to
dat wij de belofte, die hij ons vrijwillig gedaan heeft, in twijfel datwijeblof,hnsvrijwgedahft,nijl
trekken.
- Dat isis gemakkelijk
gemakkelijktetedoen,
doen,antwoordde
antwoorddeMikgoed
Mikgoedmet
met een
een
spoUenden
zaak maar
maar aan
aan mij
mij over,
over, en
en als
als gij
gij
spottenden lach;
lach ; laat
laat die
die zaak
vertrouwen in mij
mij wilt
wilt stellen,
stellen,dan
dan zal
zalalles
alleswel
welnaar
naarwensch
wenschgaan.
gaan.
zeker,handel
handelnaar
naaruwuw
goeddunken,kameraad
kameraad!
- Wel
Wel zeker,
goeddunken,
!
Meer
dan iemand
iemand onzer
onzer hebt
hebt gij
gij ondervinding
ondervinding van
van het
het leven
leven
Meer dan
wij beletten
bel(ltten u volstrekt
voorin de
dewoestijn
woestijnopgedaan,
opgedaan, wij
volstrekt niet, voorzorgen
nemen, verre
verre van
van daar.
daar.
zorgen te nemen,
- De beste
beste voorzorg,
voorzorg, die
die men
men ten
tenopzichte
opzichtevan
vaneen
een loyalen
loyalen
vijand
nemen, zeide
zeide het
het opperhoofd
opperhoofd op
op een
eenbeslisten
beslistentoon,
toon,
vijand kan
kan nemen,
bestaat
men zich
zich volkomen
volkomen op
op zijn
zijn woord
woord verlaat.
verlaat.
bestaat daarin,
daarin, dat
dat men
Gij kunt
kunt misschien
misschien gelijk
gelijkhebheb- Dat
is goed,
goed,opperhoofd
opperhoofd !I Gij
Dat is
ben,
ik zal
zalniet
nietmet
metuutwisten,
twisten,ofschoon
ofschoon het
het mij,
mij, ik
ikherhaal
herhaal
ben, ik
zoohoor
hoorspreken.
spreken.IkIkvraag
vraaguuslechts
slechts
het,
verwondert, dat
dat ik
ik uuzoo
het, verwondert,
één
ding, en
endat
datis,is,inindeze
dezezaak
zaakonzijdig
onzijdigtetewillen
willenblijven,
blijven,
één ding,
totdat
het oogenblik
oogenblik om to
te handelen
handelen gekomen
gekomen is.
is.
totdat het
- Numllnk-Charaké
Vrij kogel lief: hij
hij isiszijn
zijn broeder,
broeder,
Numank-Charaké heeft Vrijkogel
hij
zal doen,
doen, wat
watdo
deblanke
blanke jager
jager verlangt,
verlangt, al
al spijt
spijt het
het hem
hem
hij zal
ook,
dat hij
hij genoodzaakt
genoodzaakt isis om
om het
het te
te doen.
doen.
ook, dat
- Ik neem
neem de
de zaak
zaakvoor
'foormijne
mijnerekening
rekeningenenikikzal
zalde
deeerste
eerste
mijwerkelijk
werkelijkbedrieg
bedrieg;j
zijn,
die mijn
mijn ongelijk
ongelijkerkent,
erkent,als
alsikikmij
zijn, die
iemand
niet meer
meer van
van zeggen,
zeggen, al
al sprak
sprak hij
hij ook
ook tegen
tegen
iemand kan
kan er
er niet
zijn
vader.
zijn vader.
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Het Indiaansche
lndiaansche opperhoofd
opperhoofd antwoordde
antwoordde niet,
niet, maar
maar boog
boog het
hoofd
teeken van
vantoestemming,
toestemming, en
englimlachte
glimlachte met
met zulk
zulk
hoofd ten teeken
eenebittere
ironie, dat
da.t de
de jager
jagerereronaangenaam
onaangenaam door
door aangeaangeeene bittere ironie,
daan
op het
het punt
punt stond
stond om
om te
te blozen.
blozen.
daan werd
werd en
en op
- Wat mij
mij persoonlijk
persoonlijk betreft,
betreft, vrees
vrees ik voor niets, zeide hij.
- Kijk
eens, liet
liet Mikgoed
Mikgoed er
er op
op volgen,
volgen, terwijl hij de hand
Kijk eens,
naar
rivier uitstrekt©,
uitstrekte, wat
wat gebeurt
gebeurtdaar
daar?
'
naar de rivier
?
Aller blikken
blikken wendden
wenddenzich
zichterstond
terstondin in
richting,die
diedoor
door
de de
"richting,
den
aangewezen werd.
werd.
den jager aangewezen
Is een
een prauw,
prauw, zeide
zeideGeorges
Georges Clinton.
Clinton.
-— 't Is
schijnt, dat
dat er
er twee
tweemanndu
manilE!n ininzitten,
zitten,hernam
hernam
- lIet
Ilet schijnt,
Mikgoed.
- Die twee
twee mannen
mannen zijn
zijn Blanken,
Blanken, zeide
zeidehet
hetopperhoofd
opperhoofd na
na
Terloop
eenige oogenblikken.
oogenblikken. Mijne
Mijne broeders
broeders kennen
kennen hen
hen
verloop van
van eenige
wel:
de een
een isisdedeoude
oudejager,
jager,die
dieHoorgoed
Hoorgoedgenoemd
genoemd wordt,
wordt,
wel : de
de
ander isis degene,
degene, waaraan
waaraan de
dezonen
zonenvan
vanmijn
mijn stam
stam den
den
de ander
naam
Zonderspoor geven.
naam Zonderspoor
- Mijn vader
vader en
enmijn
mijngrootvader
grootvader?? zeide
zeide Vrijkogel,
Vrij kogel, wiens
wiens
Gijvergist
vergistuuzeker,
zeker,opperopperverwondering
top gestegen
gestegen was.
was.Gij
verwondering ten
ten top
welke reden
reden zouden
zouden zij
z!i hierheen
hierheen gegaan
gegaanzijn
zijn?
hoofd
hoofdI! Om
Om welke
?
- Waarschijnlijk om
omdezelfde
dezelfde reden,
reden, die
dié ons
ons hierheen
hierheen gegevoerd
heeft, bracht
bra.cht Olivier
Olivier in
in het
hetmidden.
midden.
voerd heeft,
Ondertusschen
prauw, daar
daar zij
zij met
metkrachtige
krachtige
Ondertusschennaderde
naderde de
de prauw,
slagen voortgestuwd
voortgestuwd werd,
werd, met
metverbazende
verbazende snelheid. Al
Alspoedig
spoedig
bevond
tegenover de
de legerplaats
legerplaats der
der jagers.
jagers. Toen
Toen ging
ging
bevond zij
zij zich tegenover
zij
eensklaps naar
naar den
den oever
oever toe
toe en
enschuurde
schuurde al
al spoedig
spoedig met
met
zij eensklaps
haren
voorsteven over
over het
het zand.
zand.
haren voorsteven
uit.
Twee
mannen stapten
stapten er
Twee mannen
er uit.
Numank-Charaké
goed gezien
gezien:: deze
dezebeide
beidemannen
mannen waren
waren
Numank-Charaké had goed
inderdaad
vader en
endede'grootvader
'grootvader van
van den
den jongen
jongen jager.
jager.
inderdaad de
de vader
Z!j
begaven zich
zich naar
naar de
de plaats,
plaats, waar
waar de
devijf
vijfavonturiers
avonturierszich
zich
Zij begaven
gelegerd
hadden. Deze
Deze gingen
gingen hun
hun in
ineene
eeneverheugde
verheugde stemstemgelegerd hadden.
ming
gemoet.
ming te gemoet.
Nadat
de eerste
eerstebegroetingen
begroetingenmet
metdedemeeste
meestehartelijkheid
hartel!jkheid
Nadat de
tusschen
de nieuw
nieuwaangekomenen
enhunne
hunnevrienden
vriendengewisseld
gewisseld
tusschen do
aangekomenen en
vuur zitten
zitten en aten
aten op
op
waren,
gingen de
de Canadeezen
Canadeezen b!j
waren, gingen
bij het
het vuur
de
nitnoodiging, die
die hun
hun gedaan
gedaan werd,
werd, eenige
eenige stukjes
stukjes wildwildde nitnoodiging,
dronken een
een weinig
weinigbrandewijn.
brandew!jn.
braad
braad e!l
en dronken
- Wij
zijn een
eenbezoek
bezoekaan
aan·onzen
bloedverwant Lagrenay,
Lagrenay,
Wij zijn
• onzen bloedverwant
aan, de Windrivier,
Windrivier, gaan
gaan brengen,
brengen, zei de
de grootgrootden
squatter aan
den squatter
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vader; ; hij
hij heeft,
heeft, naar
naarhet
hetschijnt,
schijnt,eene
eeneboodschap
boodschap van
van Tom
Tom
vader
gekregen.
Mitchell gekregen.
wij bevonden
bevondenons
onsjuist
juistininzijne
zijne
antwoordde Vrij
Vrij kogel, wij
- Ja, antwoordde
woning, toen
toen deze
dezeboodschap
boodschap er
er aankwam
aankwam;; maar
maar ik vrees
vrees er
er
woning,
voor ....
wel voor
Waar vrees
vrees je
je voor,
voor, mijn
mijnzoon
zoonPP vroeg
vroeg Francois
François Berger
Berger
- . Waar
kortaf.
Dat er
er achter
achter die
diegeveinsde
geveinsde inschikkelijkheid
inschikkelijkheid van
van het
het
- Dat
opperhoofd der
strik schuilt.
schuilt.
opperhoofd
der roovers
roovers een
een strik
De beide
beide oude
oude jagers
jagers wisselden
wisselden met
met elkander
ilkander een
eGn glimglimlach.
bedriegt je,
je, jongen
jongen!! zei
zeidedegrootvader.
grootvader.Tom
'fomMitchell
Mitchell
- Je bedriegt
heeft goede
goede bedoelingen
bedoelingen; ;hij
niet in
in 't'tminst
minsteen
eenstrik
strik
heeft
hijwil
wil je
je niet
spannen.
bepaalde verzekering
verzekering niet
niet tegentegenV rij kogel
Vrij
kogel durfde
durfde zulk
zulk eene bepaalde
spreken; ; hij
boog zwijgend
zwijgend het
het hoofd.
hoofd.
spreken
hij boog
omons
onshierheen
hierheen tetebegeven,
begeven,
-— Wij
Wij hebben
hebben ons
ons gehaast
gehaast om
daar
wij wel
wel wisten,
wisten,dat
datwijwijje je
hier
zouden
aantreffen,hernam
hernam
daar wij
hier
zouden
aantreffen,
François Berger
Berger;; het
het doet
doet ons
ons genoegen,
genoegen, dat
dat wij
wij nog
nog bijtijds
bijtijds
Francois
gekomen zij n.
gekomnzij.
- Wat wilt
wilt gij
gij daarmee
daarmee zeggen
zeggen?? vroeg
vroeg Olivier.
Olivier.
- Wanneer
Tom Mitchell
Mitchell zich
zich vertoont,
vertoont, dan
dan zullen
zullen wij,
wij,
Wanneer Tom
mijn
vader en
en ik,
ik, hem
hem ontvangen.
ontvangen.
mijn vader
ons....
riepVrij
V rijkogel
kogel uit.
uit.
- Maar
immers aan
aan ons
Maar het
het is
is immers
.... riep
br.
-Datdedeboodschap
boodschltp gezonden
gezonden is, voegde
voegde zijn
zijn vader
vader er
er bij.
-- Dat
Dat
weet ik
ik wel
wel;; maar
maar het
het zou
zou niet
nietkwaad
kwaad zijn,
zijn, als
alswij
wijdeze
deze
Dat weet
zaak
tot een
een goed
goedeinde
eindebrachten
brachten;
wij hebben
hebben dit
dit dan
dan ook
ook
zaak tot
; wij
giju uallen
allen
schuil
houden,totdat
totdatdedezaak
zaak
besloten,
dus moet
moetgij
besloten, en dus
schuil
houden,
afgeloopen
afgeloopen is.
- Maar
er eens
eensverraad
verraadachter
achterschool
school?
zeideVrij
Vrijkogel
kogel
Maar als
als er
? zeide
op
ongerusten toon.
toon.
op een ongerusten
- Mijn'
de grootvader
grootvader op
op een
een beslisten
beslisten toon
toon
Mijn' jongen!
jongen ! gaf
gaf de
ien
antwoord;; voorzichtigheid
voorzichtigheid isis altijd
altijdgoed,
goed,maar
maarwantrouwen
wantrouwen
ten antwoord
is in
in zekere
zekere omstandigheden
omstandigheden eene
eene beleediging
beleediging;; verlies
verlies dit
ditniet
niet
uit
het oog
oog;; je
je vader
vader en
en ikikweten
wetenbeter
beterdan
danjij,
jij,wat
watwij
wijmoemoeuit het
ten
doen.
ten doen.
- Wij
zullen nugehoorzamen,
gehoorzamen, antwoordde
antwoordde Olivier
Olivier uit
uitaller
aller
Wij zullen
verre getuigen
getuigen van
van deze
deze samensamennaam;
naam ;wij
wij zullen
zullen slechts
slechts van verre
komst
zijn, en
en niet
niette te
voorschijnkomen,
komen, voordat
voordat gij
gij er
er ons
ons
komst zijn,
voorschijn
het
bevel toe
toe geeft.
geeft.
het bevel
...

.
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- Ik dank
dank u, zei de
de grijsaard
grijsaard glimlachende
glimlachende; ; alles
wel
alles zal wel
u.
goed
afloopen: :d!l.t
goed afloopen
dat verzeker
verzeker ik
ik u.
En
hij maakte
maakte een
een gebaar
gebaar met
hand als
als om
om hun
hun te
te bebeEn hij
met de
de hand
velen,
deze plaats
plaats te
te verlaten.
verlaten.
velen, deze
De vijf
vijf jongelieden
jongelieden stonden
stonden op,
op, groetten
groettendedebeide
beidegrijsaards
grijsaards
de
met
den meesten
meesten eerbied
eerbied en
enverwij
verwijderden
zich terstond
terstond in
in de
met den
derden zich
richting
van den
den oever.
oever.
richting van
Op
afstand van
van bijna
bijnatwee
tweegeweerschoten
geweerschotenvan
vandedeplaats,
plaats,
Op een afstand
waar
de jagers
jagers hunnen
hunnenmaaltijd
maaItijd gehouden
gehoudenhadden,
hadden, bevond
bevond
waar de
zich
een vrij
vrij dicht
dicht boschje
boschje van
vaneiken
eikenenengomboomen.
gomboomen. De
De
zich een
jagers
traden dit
ditboschje
boschjQ binnen
binnen en
en waren
waren alalspoedig
spoedig achter
achter
jagers traden
het geboomte
geboomte verdwenen.
verdwenen.
Zoodra
oude jagers
jagers weder
weder alleen
alleenwaren,
waren,staken
stakenzij
zühunne
hunne
Zoodra de
de oude
op en
enbegonnen
begonnenteterookera,
rooken,zonder
zonder een
een
Indiaansche
kalumetten op
Indiaansche kalumetten
enkel
woord met
met elkaar
elkaar te
te wisselen.
wisselen.
enkel woord
Heeds
omstreeks drie
drie kwartier
kwartier hadden
hadden zij
zü op
opdeze
dezewijze
wijze
Reeds omstreeks
zUnepijp
pUpeensklaps
eensklapsneerlegde,
neerlegde,
gerookt,
toen Francois
François Berger
Bergerzijne
gerookt, toen
zooll1ng als
als hij
hU was
wasuitstrekte
uitstrekteen
enmet
metzijn
zUnoor
oorop
opden
den
zich
zich zoolang
grond
liggen.
grond ging liggen.
naderen, zeide
zeide hij,
hij, terwijl
terwUI hij
hijweder
wederovereind
overeindkwam.
kwam.
- ZU
Zij naderen,
heb ze
zealalsedert
sederteenige
eenigeminuten
minuten
gehoord,antwoordde
antwoordde
-— Ik heb
gehoord,
de
grootvader. Met
Met hun
hun hoevelen
hoe velen zijn
zUnzij
zU?
de grootvader.
?
- Er
zUn er niet
niet meer
meer dan
dan vier.
vier.
Er zijn
wel gedacht.
gedacht.
- Dat
had ik wel
Dat had
er nog
nog altijd
altUd vast
vast toe
toebesloten
besloten?
- ZUt
Zijt gij
gij er
?
de Indianen
Indianenhebben
hebbenerergeen
geenbehoefte
behoefteaan
aan;; de
de Yankees
Yanke~s
-— Ja, de
en
de Engelschen
Engelschen behoeven
behoeven er
er geen
geen voordeel
voordeel van
van tetetrekken.
trekken.
en de
- Gij
züt er
erheer
heerenenmeester
meestervan,
van,daar
daarzij,
zÜ,om
om zoo
zoo to
te
Gij zijt
spreken,
aan uu toebehoort.
toebehoort.
spreken, aan
- Ik heb
heb ererthans
thansinderdaad
inderdaadrecht
rechtopop;
bovendien moet
moet
; bovendien
dit
dienen tot
totsteun
steunvoor
vooreene
eenebelangrijke
belangrijke zaak,
zaak, want
want Tom
Tom
dit dienen
Mitchell
niet, wat
wat hij
hij schijnt
schijnt te
te zijn.
zijn.
Mitchell is
is niet,
- Dat
weet ik wel.
wel.
Dat weet
verder heb
heb ik
ik eene
eenegewichtige
gewichtige reden
reden om
om zoo
zoo te
te
- En
En verder
handelen,
ik wil
wildoen
doen;
koloniezelve,
zelve, waar
waar hij
hij zich
zich
handelen, als
als ik
; dedekolonie
te dicht
dicht `bij
'bij den
den Yankee
Yankee squatter.
squatter.
ophoudt,
ophoudt, is
is te
- Ja,
en de
deYankees
Yankees hebben
hebben een
eenfijne
fijnelucht
lucht:: hij
hij zou
zou
Ja, en
hem
niet lang
langontsnappen.
ontsnappen.
hem niet
- Dat
is ook
ook zoo,
zoo, mijn
mijnzoon
zoon!! Ik
heb liever,
dat een
een
Ik heb
liever, dat
Dat is
Franschman
voordeel van
van heeft.
heeft.
Franschman er
er voordeel
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Op
dit oogenblik
oogenblik deed
deed zich
zich de
de knal
knal van
van een
een geweerschot
geweerschot
Op dit
in de verte hooren.
indevrtho.
- Daar
zij!! zeide
zeide Francois
François Berger.
Berger.
Daar zijn zij
Hij
stond op,
op, bracht
bracht zijne
zijne handen
handen bij
wijze van
van een
een
Hij stond
bij wijze
spreektrompet
zijn mond
mond en
enherhaalde
herhaalde tot
tot twee
tweemalen
malen
spreektrompet naar
naar zijn
de meeste
meeste juistheid
juistheidhet
hetgeschreeuw
geschreeuwvan
vanden
densperwer.
sperwer.
toe
met de
toe met
Een
dergelijk geluid
geluid gaf
gafdaarop
daarop onmiddellijk
onmiddellijk antwoord,
antwoord, en
en
Een dergelijk
bijna
terstond daarop
daarop vertoonden
vier ruiters,
ruiters, die
die
bijna terstond
vertoondenerer zich
zich vier
en zich
zich naar
naar hen
hentoe
toebegaven.
begaven.
door
hooge gras
gras heenreden
heenreden en
door het hooge
De beide
beide grijsaards
grijsaards stonden
stonden op
en wachtten.
wachtten.
op en
zij op
op een
eenkorten
kortenafstand
afstandvan
vandedejagers
jagersgekomen
gekomen
Toen
Toen zij
waren,
bleven de
de pas
pas aangekomenen
aangekomenen staan,
staan, stegen
stegen af,
af,wierpen
wierpen
waren, bleven
den
teugel hunner
hunner paarden
paarden aan
aan den
den vierde
vierde over,
over, en
enbegonnen
begonnen
den teugel
toen
verder voort
voort te
te loopen.
loopen.
toen verder
De Canadeezen
Canadeezen hielden
hielden hunne
hunne buksen
buksen in
in de
de hand.
hand. De
De nieuw
nieuw
aangekomenen
hadden blijkbaar
blijkbaar geene
geene wapenen
wapenen bij
bÜ zich
zich:: zij
zÜ
aangekomenen hadden
hadden
de pistolen
pistolen in
in de
deholsters
holsters laten
laten zitten,
zitten, de
desabels
sabelsaan
aan
hadden de
den
zadelknop opgehangen
opgehangen en
buksen op den
den grond
grond neerneerden zadelknop
en de
de buksen
gelegd.
'l'oen
de vreemdelingen
vreemdelingenopopden
denafstand
afstandvan
vanomstreeks
omstreekshonderd
bonderd
Toen de
zij met
met
schreden
de jagers
jagers gekomen
gekomen waren,
waren, wisselden
wisselden zij
schreden van
van de
elkander
woorden op
op een
een fluisterenden
Huisterenden toon.
toon. Twee
Twee
elkander eenige
eenige woorden
hunner
begonnen daarop
zachter te
te loopen,
loopen, terwijl
hunner begonnen
daarop een
een weinig zachter
de vierde zich integendeel met de vlugheid eener gazel voor- devirzchntglmedvuhinrgazelowaarts spoedde.
spoedde.
Een oogenblik
oogenblik daarna
daarna lag Angèle
Angèle - want
deze was
was het
hetwant deze
in de
de armen
armen des
desgrijsaards
grijsaards en
enbeantwoordde
beantwoordde de
de liefkoozingen,
liefkoozingen,
waarmede
deze haar
haar overlaadde,
overlaadde, met
met uitroepingen
uitroepingenvan
vanvreugde
vreugde
waarmede deze
en tranen
tranen van
van geluk.
geluk.
op eenigen
eenigen
Tom
Mitchell en
en zijn
zijnmetgezel
metgezelbleven
blevenbescheiden
beseheidenop
Tom Mitchell
zijzagen,
zagen,dat
datdedeeerste
eersteuitbarstingen
uitbarstingen
afstand
staan, en
en toen
toenzij
afstand staan,
van
vreugde eenigszins
eenigszins tot
totbedaren
bedarenbegonnen
begonnentetekomen,
komen,traden
traden
van vreugde
zij
insgel!jks naderbij.
naderbij.
zij insgelijks
- Weest
welkom, Mijnheeren
Mijnheeren!! zei
zei de
degrootvader
grootvader op
op een
een
Weest welkom,
toon,
waarin de
de meeste
meeste waardigheid
waardigheid lag,
tetwijl hij hun
hun de
de
toon, waarin
lag, terwijl
harid
toestak.
hand toestak.
De
Outlaw en
en dedekapitein
kapiteindrukten
druktendedehun
huntoegestokene
toegestokene
De Outlaw
hand
geestdrift.
hand met geestdrift.
- Heb
ik mijne
mijnebelofte
beloftegehouden
gehouden?
vroegTom
TomMitchell
MitcheU
Heb ik
? vroeg
lachende.
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en daar
daar bedank
bedank ik
ik uuvoor,
voor,
- Ridderlijk,
Ridderlijk, dat
dat erken
erken ik
ik en
li~rançois Berger
Berger met
met". ontroering.
ontroering.
zeide
zeide Francois
hetkwaad,
kwaad, dat
dat gij
gij ons
onsgedaan
gedaan hebt,
hebt, op
op eene
eene
- Gij
hebt het
Gij hebt
waardige
wijze weder
weder goedgemaakt,
goedgemaakt, hernam
hernam de
degrootvader.
grootvader.
waardige wijze
moet gij
gij nu
nu van
van
Laat
ons wat
wat er
er"gebeurd
gebeurd isisvergeten.
vergeten. Wat moet
Laat ons
ons
hebben?
ons hebben?
- Niets,
gaf hij
hij op
opeon
eenbeslisten
beslisten toon
toonten
tenantwoord.
antwoord.
Niets, gaf
- Eischt
gij dan
dan geen
geen losgeld
losgeld?
Eischt gij
ik dit
diteischen
eischen ?P Ik
Ik heb
heb mij
mij tot
tothet
hetplegen
plegen
- Waarom zou
zou ik
eener
vervoeren op
op aansporing
aansporing van
vaniemand,
iemand,
eereer misdaad
misdaad laten
laten vervoeren
hier niet
niet wil
wilnoemen.
noemen.Ofschoon
Ofschoon ik
ik een
eenstruikstruikwiens
naam ik hier
wiens naam
roover
voegde hij
met een
een glimlach
glimlach bij,
bij, ben
ben ik
ik toch
toch
roover ben,
ben, voegde
hij er met
uitzie. Ik
weet nu,
nu, dat
dat ik het
het
niet
niet zoo
zoo kwaad,
kwaad,als
alsik
ik er
er wel
wel uitzie.
Ik weet
doel,
hetwelk ik
ikmij
mijvoorstelde,
voorstelde, niet
nietkon
konbereiken,
bereiken, dat
dat mijn
mijn
doel, hetwelk
medeplichtige mij met eene bedoeling, die ik niet kan gissen,medplichtgjnebdolig,ktanse
wenschhet
hetmisdrijf,
misdrijf,
willens
en wetens
wetens bedrogen
bedrogen heeft.
heeft. IkIkwensch
willens en
ik gepleegd
gepleegd heb,
h6b, thans
thanszooveel
zooveelmogelijk
mogelijkteteherstellen
herstellen
dat
dat ik
en
eisch geene
geeneandere
anderebelooning
belooningdan
dandedeblijdschap,
blijdschap,waarvan
waarvan
en eisch
ik
op dit
dit oogenblik
oogénblik getuige
getuige mag
mag zijn.
zijn.
ik op
vanharte
hartedank,
dank, zeide
zeide
---- Welnu, kapitein
kapitein!! dan
dan zeg
zeg ikiku uvan
hij zijne
zijnedochter
dochternogmaals
nogmaalsomhelsde.
omhelsde.
François
Berger, terwijl
terwijl hij
Francois Berger,
broederisisdaar,
daar,
Beste
meid!! zeide
zeide hij
hij daarop
daarop tot
tothaar,
haar,jejebroeder
Beste meid
onder
dat geboomte,
geboomte, ga
ga naar
naar hem
hemtoe
toe!
onder dat
!
vader!! maar
maar niet voordat
voordat ik, als
als gij
gijhet
hetmij
mijvergunt,
vergunt,
- Ja,
Ja, vader
tot
kapitein Mitchell
Mitchellmijne
mijnehartel]
hartelijkste
dankbetuigingen gegetot kapitein
kste dankbetuigingen
gedurendeden
dengeheelen
geheelen
richt
heb voor
voor de
dezorgen,
zorgen,waarmee
waarmeeikikgedurende
richt heb
ik zijne
zijne gevangene
gevangene geweest
geweest ben,
ben, omringd
omringd ben.
ben.
tijd,
dien ik
tijd, dien
mijdan
dangeen
geenkwaad
kwaadhart
hartmeer
meertoe,
toe,Miss
MissAngèle
AngèlePP
--- Draagt
Draagtgijgijmij
zaluueeuwige
eeuwigedankbaarheid
dankbaarheid toedragen,
toedragen, want
want gij
gij zijt
zijt
- Ik zal
zoo
goed:: daarvan
daarvan heb
nu de
deervaring
ervaringopgedaan.
opgedaan.
zoo goed
heb ik nu
En
na eene
eenebevallige
bevalligebuiging
buiginggemaakt
gemaakt en
enhem
hem met
methare
hare
En na
Avriendelijken
groettoegebracht
toegebracht tetehebben,
hebben,
kleine
hand een
eenvriendelij
kleine hand
ken groet
zij naar
naar het
hetbosch,
bosch, dat
ddzijzijal al
spoedigbereikte
bereikte en
en
vertrok zij
spoedig
zij verdween.
verdween.
waarin
waarin zij
De vier
vier mannen
mannen keken
keken haar
haar eenige
eenige oogenblikken
oogenblikken na.
na.
blUft mij
mij nununiets
nietsanders
andersover
overdan
dan afscheid
afscheid van
van nu
- Er
Er blijft
de Outlaw.
Outlaw.
te nemen,
nemen, Mij
Mynheeren!
nheeren ! zei
zei de
- Nog een
eenoogenblikje
oogenblikjel
hernam de
degrootvader.
grootvader. Kapitein
Kapiteinl!
! hernam
ik ben
ben wel
wel genoodzaakt,
genoodzaakt, u doze
deze belooning,
beloonlllg, welke
welke gij
gÜ niet
niet wilt
aannemen, op te dringen.
anem,optdrig.
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Hij
tastte daarop
daarop in
in zijn
zijn weitasch
weitasch en
en haalde
haalde er
ereen
eenperkaperkaHij tastte
ment,
dat in vieren
vieren gevouwen
gevouwen was,
was, uit.
uit.
ment, dat
is het
het losgeld
losgeld voor
voormijne
mijne dochter,
dochter, zeide
zeide hij.
hij.
- Hier
Hier is
- l\Iaar,
Mijnheer! ....
Maar, Mijnheer
- Neem
het aan,
aan, hernam
hernam hij
hij met
meteen
eenvriendelijken
vriendelijken glimglimNeem het
heteigendomsrecht
eigendomsrecht op
op de
de Elandsvallei.
Elandsvallei.
lach,
lach, het isis het
- Hoenu?
hij, terwijl
terwijleene
eenezonderlinge
zonderlingeontroering
ontroering
Hoenu ? zeide
zeide hij,
zich
van hem
hem meester
meester maakte.
maakte.
zich van
- Ja,
gij zult
zult op
opdat
datplan
plandedeplaats,
plaats,waar
waarhetgeen
hetgeengij
gijweet
weet
Ja, gij
begraven
meteen
eenrood
roodstipje
stipjeaangewezen
aangewezen vinden
vinden:: ik
ik stel
stel
begraven is, met
uu hierdoor
hierdoor in het
het bezit
bezit van
van dezen
dezen grond
grond en
en van
van al
al wat
watdeze
deze
wilvan
vangeene
geeneweigering
weigeringhoorera,
hooren, kapitein
kapitein!! Gij
Gij ziet,
ziet,
bevat.
bevat. Ik wil
rechte wegen
wegen altijd
altijd de
de beste
beste zijn.
zijn.
dat
dat de rechte
zezonder
zondereenig
eenig
gewetensbezwaaraan,
aan,kapitein
kapitein!
- Neem
Neem ze
gewetensbezwaar
!
wij uugeven,
geven,behoort
behoortaan
aan
voegde
François Berger
bij;; wat wij
voegde Francois
Berger er bij
wij heeft
heeft het
het recht
recht om
om
ons
alleen toe
toe:: niemand
niemand anders
anders dan
dan wij
ons alleen
er aanspraak
aanspraak op
maken.
op te maken.
gij ererzoozeer
zoozeeropopaandringt,
aandringt,Mij
Mijnheeren!
zou het
het
- Daar
Daar gij
nheeren ! zou
niet beleefd
beleefd zijn,
zijn, langer
langerteteweigeren,
weigeren,een
eengeschenk
geschenkaan
aantetenemen,
nemen,
waarop
om gewichtige
gewichtige redenen
redenen zulk
zulk een
een hoogen
hoogen prijs
prijs stel.
stel.
waarop ik om
- Ik
begrijp u,u, kapitein
kapitein!! hernam
hernam de
degrootvader,
grootvader, en
en ik
ik
Ik begrijp
êéne zaak.
zaak.
vraag
slechts antwoord
antwoord op ééne
vraag u slechts
....
- Spreek op, Mijnheer!
Mijnheer !en
enwelke
welke die
die zaak
zaakook
ookwezen
wezen moge
moge..
- Zult
gil van
van hetgeen
hetgeen ikiku ugeef
geef
geenander
anderdan
daneen
een
Zult gij
geen
eerlijk gebruik
gebruik maken
maken??
- Dat
zweer ik
ik u,u,Mijnheer
Mijnheer!!
Dat zweer
houd uubijbijuwuwwoord
woordenenstel
steldaar
daarvertrouwen
vertrouwen in.
in.
- Ik
Ik houd
mij uwe
uwehand,
hand,kapitein
kapitein!
laatons
onselkander
elkanderals
alsvrienden
vrienden
Geef mij
! enenlaat
verlaten.
ja!antwoordde
antwoordde hij
hij met
met eene
eene ontroering,
ontroering, die bij
bij zulk
zulk
- 0 ja!
een
man iets
ietsvreemds
vreemdsmocht
mochtheeten
heeten;
ja,ikikben
benuw
uwvriend
vriend!
een man
; ja,
!
Ik
heb slechts
slechts één
één wensch,
wensch, en
en wel
wel dat
dat gij
gil mij
mij ininstaat
staat stelt,
stelt,
Ik heb
u een
een bewijs
bewijs van
van mijne
mijne toegenegenheid
toegenegenheid te
te geven.
geven.
weet!! mompelde
mompelde de
de grijsaard
grüsaard met
meteen
eenpeinzend
peinzend
- Wie weet
degelegenheid
gelegenheiddaartoe
daartoezich
zicheer
eervoordoen,
voordoen,
gelaat,
misschien zal
zal de
gelaat, misschien
wel denkt.
denkt.
dan
dan gil
gij wel
- Ik
zal altijd
altijd bereid
bereid zijn
zijn om,
om, als
als het
hetnoodig
noodig is,
is, den
den
Ik zal
u en
ende
deuwen
uwen tete
laatsten
vergieten om
laatsten droppel
droppelbloeds
bloedstete vergieten
om u
verdedigen
wreken.
verdedigen of te wreken.
Do
"an den
den Missouri.
~lissoul'i.
Do outll\\Vs
outlaws van

Hi
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Eene
jacht.
Eene prachtige jacht.
Meer dan
dantwee
tweeweken
wekenwaren
warenererverloopen
verloopen sedert
sedert den
den dag,
dag,
in een
een onzer
onzervorige
vorigehoofdhoofdwaarop
waarop de
de gebeurtenissen,
gebeurtenissen, die
die wij
wij in
Elandsvallei
stukken
de woning
woning inindedeElandsvallei
stukken vermeld
vermeld hebben,
hebben, in
in de
voorgevallen waren.
wij gezegd
gezegd hebben,
hebben, na
na
Joshua
zich, zooals
zooals wij
Joshua Dickson
Dickson had
had zich,
aan
zijne familie
familie zijn
zgnplan
planmeegedeeld
meegedeeldtetehebben,
hebben,betrekkingen
betrekkingen
aan zijne
met
zijne naburen
naburen aan
aan de
deoevers
oevers der
derrivier
rivieraan
aanteteknoopen,
knoopen,
met zijne
ingescheept,
willen geven
gevenaan
aandedeverstandige
verstandige
ingescheept, zonder
zonder gehoor
gehoor te willen
opmerkingen
zijn broeder,
broeder, die
die zich
zichhad
hadaangeboden
aangeboden om
om
opmerkingen van
van zijn
hem,
zonder dat
zijne woning
woning behoefde
behoefde te verlaten,
verlaten, al
al die
die
hem, zonder
dat hij
hij zijne
inlichtingen
verschaffen, welke
hg wenschte
wenschte in
in tetewinnen.
winnen.
inlichtingen te
te verschaffen,
welke hij
Hij
was met
met zijne
zgne beide
beide jongste
jongste zonen,
zonen, Sam
Sam en
en Jack,
Jack, en
enmet
met
Hij was
deu
neger Sandy,
Sandy, zijn
zgnbediende,
bediende,vertrokken,
vertrokken, nadat
nadat zij
zg zich
zich
den neger
allen
goed gewapend
gewapend en van
van levensmiddelen
levensmiddelen voorzien
voorzien hadden,
hadden,
allen goed
hij het
hetbestuur
bestuurover
overzijne
zijnekolonie
kolonie aan
aan Harry,
Harry, zijn
zUn
en
nadat hij
en nadat
oudsten zoon, opgedragen had, wel te verstaan onder het oudstenz,pgrahdweltvsnorh
toezicht
van Samuel
Samuel Dickson.
Dickson.
toezicht van
Harry
was een
een forsche
forsche en
en knappe
knal'pe jongen,
jongen, krachtig
krachtig als
als een
een
Harry was
Hercules,
dapper en
enschrander,
schrander, zoodat
zoodat zijn
zgn vader
vader niet
nietzonder
zonder
Hercules, dapper
HUwas
waswerkwerkredon
volkomenst vertrouwen
vertrouwen in
inhem
hem stelde.
stelde. Hij
reden het volkomenst
zaam
voortvarend van
van aard,
aard, hij
hg stond
stond 's's morgens
morgens altijd
altijd het
het
zaam en voortvarend
eerst
op en
en ging
ging's'savonds
avondshet
hetlaatst
laatsttetebed
bed;j hij
hijliep
lieponoponopeerst op
houdelijk
rond om
de werklieden
werklieden en
en de
de bedienden
bedienden aan
aan
houdelijk overal
overal rond
om de
te sporen,
sporen, terwijl
terwijl hij
hijden
denrusteloozen
rusteloozenijver,
ijver,waarmee
waarmeehij
hijbezield
bezield
was,
op hen
hen deed
deed overgaan.
overgaan.
was, op
Hij
was een
eenvolmaakt
volmaakttypo
typevan
vanden
denAmerikaanschen
Amerikaansehensquatter
squatter
Hij was
en
pionier j hij
hij bezat
bezatdedegevatheid
gevatheidom
omeen
eenspoor
spoor te
te volgen,
volgen,
en pionier;
was
door en
door met
met al
al de
delisten
listender
derIndianen
Indianenbekend,
bekend,reed
reed
was door
en door
op een
eenafstand
afstand
te paard
paard als een
een Centaurus
Centaurus en
en schoot
schoot desnoods
desnoods op
oog van
van een
eentijger
tijgerofofvan
van
van
honderd ellen
het oog
van honderd
ellen een
een kogel
kogel in het
hij een
een diepen
diepen haat
haat toe
toe
een
panter. Evenals
Evenals zijn
zijn vader,
vader, droeg
droeg hij
een panter.
aan
advocaten en
procureurs: : in
één woord
woord de
devertegenwoorvertegenwooraan advocaten
en procureurs
in één
digers
der gerechtigheid,
gerechtigheid, welken
welken rang
rang zij
zg ook
ookmochten
mochtenbekleebekleedigers der
den,
vonden geene
geene genade
genade in zijne
zijne oogen,
oogen, en
enhij
hU zou volgaarne
den, vonden
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honderd
afleggen om
om de
deontmoeting
ontmoetingmet
met
honderd mijlen
mijlen hebben
hebben willen afleggen
een hunner
hunner tetevermijden.
vermijden.Hij
Hijwas
waseen
eenhartstochtelijk
hartstochtelijkliefhebber
liefhebber
~rin
in
van
leven te
te midden
midden der
der natuur
natuur en
ender
dervrijheid,
vrijheid,die
dieer
van het leven
de
prairieën heerscht.
heerscht. Iedere
Iedere band,
band, hoe
hoe gering
geringdeze
dezeook
ookwezen
wezen
de prairieën
mocht,
voor hem
hemknellend.
knellend.Mij
Hijtrad
tradeene
eenestad
stadnooit
nooitanders
anders
mocht, was voor
binnen
dan met
met een
eengevoel
gevoelvan
vanafkeer
afkeeren
enbegreep
begreep niet,
niet, dat
dat
binnen dan
er
een aangenamer
aangenamer leven
leven mogelijk
mogelijk was
was dan
dan het
het leven
leven in
in de
de
er een
woestijn.
Ofschoon zijne
zijne opvoeding
opvoedingeenigszins
eenigszinsverwaarloosd
verwaarloosd was
was
woestijn. Ofschoon
en
hij somber,
somber, norsch
norsch enenzelfs
zelfsruw
ruwmocht
mochtheeten,
heeten, hield
hield hij
hij
en hij
veel van
van zijne
zijne moeder,
moeder, zijne
zijne broeders
broeders en
enzijne
zijnezuster,
zuster,en
endroeg
droeg
eene
diepe achting
achting toe
toe aan
aanzijn
zijnvader,
vader,wiens
wiensontembare
ontembaregeestgeesteene diepe
kr<tcht
hij bewonderde.
bewonderde. Maar
Maar de
de man,
man,aan
aanwiep
wienhij
hijboven
bovenallen
allen
kracht hij
de
voorkeur gaf, was
was zijn
zijn oom
oom Samuel
Samuel:: op
op een
een wenk
wenk van
van dezen
dezen
de voorkeur
zou
hij zonder
zonder teteaarzelen
aarzelen de
de gevaarlijkste
gevaarlijkste en zelfs
zelfs de
de berisberiszou hij
pe10kste
zulks van
van hem
hem
pelij kste daden
daden verricht
verricht hebben,
hebben, wanneer
wanneer deze
deze zulks
had: : in
in één
éénwoord,
woord,hij
hijdroeg
droegeene
eeneecht
echtafgodische
afgodische
geëischt
gecischt had
voreering
aan zijn
zijn oom
oom toe,
toe, gehoorzaamde
gehoorzaamde hem
hem blindelings
blindelings en
vereering aan
keurde
wat de
deoude
oudepachter
pachterzeide
zeideofof
deedonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk
keurde al wat
deed
goed.
Op
morgen, even
evenna
nahet
hetopgaan
opgaander
derzon,
zon,reed
reedHarry
Harry
Op zekeren morgen,
door
bosch, waarvan
waarvan reeds
reeds heel
heelwat
watboomen
boomengeveld
geveldwaren.
waren.
door het bosch,
drieuren
urenvan
van
Hij
begaf zich
zich naar
naar eene
eene plaats,
plaats, die
die twee
tweeààdrie
Hij begaf
zijne
woning verwijderd
verwijderd was
was om
om het
hettoezicht
toezicht tetehouden
houden op
op
zijne woning
het weghakken
weghakken van
vaneen
eenaanzienlijk
aanzienlijkgedeelte
gedeeltebosch,
bosch,waarmee
waarmee
den
vorigen dag
dag een
eenbegin
begingemaakt
gemaaktwas,
was,om
omgroote
groote kunstkunstden vorigen
matige
prairieën te
scheppen en
te gelijker
gelijker tijd
tijd de
de oevers
oevers van
van
matige prairieën
te scheppen
en te
den
Missouri vrij
vrij te
te maken,
maken, ten
teneinde
eindedaaraan
daaraanwatermolens
watermolens te
te
den Missouri
bouwen
alsmede verscheidene
verscheidene andere
andere inrichtingen,
inrichtingen, die
die onmisonmis-.
bouwen alsmede
baar waren
waren voor
voor den
den toekomstigen
toekomstigen bloei
bloei der
der kolonie.
kolonie. De
De jonjonbaar
geling bevond
nog slechts
slechts op
op een
een kleinen
kleinenafstand
afstand van
VlLilde
de
bevond zich
zich nog
pLtü,ts, waar
houthakkers aan
aan het
het werk
werk waren,
waren, toen
toen een
een
pla.Lts,
waar de
de houthakkers
zacht gefluit,
gefluit, dat
dat op
opeene
eeneeigenaardige
eigenaardigemanier
maniergemoduleerd
gemoduleerden
en
zacht
ongetwijfeld
bij hem
hem bekend
bekend was,
was,hem
hemeensklaps
eensklaps zijn
zijn
ongetwijfeld goed
goed bij
paard deed inhoudon en zijne ooren spitsen, niet zonder eenpardeinhouzjrespitn,zode
uit,orschenden blik
rondom zich
te slaan.
slaan.
uitvorschenden
blik rondom
zich te
terstond daarop
daarop vertoonde
vertoonde zich
zicheen
eenruiter
ruiteraan
aanzijn
zijn blik.
blik.
Bijna terstond
ruiter was
was iemand
iemand van
van ruim
ruim vijftig
vijftigjaren,
jaren, van
van eene lange
Deze ruiter
gestalte, mager,
mager, uitgedroogd
uitgedroogd en
gespierd. Hij
Hij had
had eene
eene gegegestalte,
en gespierd.
bruinde huid
en een
een sluwen
sluwen blik.
blik. Hij
Hij reed
reed op
op een
een klein
klein en
en
bruinde
huid en
mager paard,
paard, waar
waar men
men overal
overal de
de beenderen
beenderen zag
zaguitsteken.
uitsteken.
mager
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Deze
zonderlinge man,
man, die
diezich
zichdoor
dooroverdreven
overdrevenbeleefde
beleefde
Deze zonderlinge
manieren
een valschen
valschen glimlach
glimlachonderscheidde,
onderscheidde, was,
was, schoon
schoon
manieren en een
opdedewijze
wijzevan
vandedepachters
pachters op
op de
deAmeriAmeriook
vrij smerig,
smerig, op
ook vrij
kaansche
Hij droeg
droeg een
een lang
lang vest,
vest, een
een rok
rok
kaansche grenzen
grenzen gekleed.
gekleed. Hij
met
lange panden,
panden, een korte
korte fluweelen
fluweelen broek,
broek, slobkousen,
slobkousen, die
die
met lange
tot halverwege
halverwege het
hetbeen
beenreikten,
reikten,eneneen
eenspits
spitstoeloopenden
toeloop endenhoed.
hoed.
Hij
had geene
geene wapenen
wapenen bij
bij zich,
zich, of
of al
al mocht
mocht hij
hij deze
deze ook
ook
Hij had
bij
zich hebben,
hebben, dan
althans niets
niets van
van te
te zien.
zien.
bij zich
dan was
was er althans
Het was
was een
eenvan
vandie
diemenschen,
menschen,waarvan
waarvanmen,
men,wanneer
wanneermen
men
ze
voor de
de eerste
eerste maal
maal ziet,
ziet, zegt
zegt:: het
hetisiseen
eengoed
goedman
man;
maar
ze voor
; maar
waarvan
zich na
naeen
eennader
naderonderzoek
onderzoek met
met afkeer
afkeer ververwaarvan men
men zich
wijdert,
een oude
oude schurk.
schurk.
wij dert,terwijl
terwijl men
men mompelt;
mompelt ;het
het is
is een
de vreemdeling,
vreemdeling, terwijl
terwijl hij
hij den
den
- Welzoo,
jongeheer!! zei
zei de
Welzoo, jongeheer
jongeling met
met een
eenuiterst
uiterstvriendelijk
vriendelijkglimlachje
glimlachjegroette,
groette, gij
gij
jongeling
zijt
al heel
heelvroeg
vroeginindeze
dezeafgelegene
afgelegenestreken.
streken. Zoekt
Zoektgij
gijmij
mij
zijt al
misschien?
misschien
jonge squatter
squatter hem
hem
- 0 neen,
neen, Mij
Mijnheer
Lagrenay! ! gaf
nlieer Lagrenay
gaf de jonge
mag geel
geel en
engroen
groenworden,
worden,
onbeschroomd
onbeschroomdten
ten antwoord.
antwoord. Ik
Ik mag
als
ik zelfs
zelfs aan
aan uu dacht.
dacht.
als ik
- IIoor
dat nu
eens aan
aan!! hernam
hernamde
deander
ander met
met een
een schaterschaternu eens
Door dat
mij niet
niet
lach;
vind ik
ik niet
niet aardig
aardig van
van u,
u, hoor
hoor!! Als
Als gij
gy mij
lach ; dat
dat vind
dan, toen
toen gij
gij mijn
mijn fluitje
fluitje hoordet,
hoordet, blijblijzocht,
waarom zijt
zocht, waarom
zijt gij
gij dan,
ven staan
staan?
?
dacht, dat
dat liet
heteen
eenslang
slangwas,
was,antwoordde
antwoordde Harry
Harry op
op
-— Ik dacht,
een
schertsenden toon.
Maar, oude
oude squatter
squatter! ! ik
kan niet
niet best
best
een schertsenden
toon. Maar,
ik kan
liegen,
en ikikzal
zaldus
dusmaar
maareerlijk
eerlijkopbiechten,
opbiechten, dat
dat ik
ik uu werwerliegen, en
kelijk zocht.
zocht.
- Dus
had ik
iktoch
tochwel
welgelijk
gelijk!
zeidedeander,
ander,terwijl
terwijl hij
hij
Dus had
! zei
zich
van pleizier
pleizier in
in de
de handen
handen wreef.
wreef.
zich van
mij eerst
eerst uitspreken.
uitspreken. Ik
Ik zocht
zocht
- Wacht
eens even
even!! Laat
Laat mij
Wacht eens
te zeggen
zeggen .....
u,
maar alleen
alleen om
u, maar
om u te
- Laat
mij hooren,
hooren, wat
wat gij
gij mij
mij te
te zeggen
zeggen hebt.
hebt.
Laat mij
hoop, dat
dat het
het uugenoegen
genoegen zal
zaldoen
doen;; maar
maar luister
luister in
in
- Ik hoop,
gevaUe goed
goed naar
naar mij.
mij.
allen
allen gevalle
zal mij
mij geen woord
maar r
- Er
woord ontsnappen:
ontsnappen :ga
ga uw
uw gang maar
Er zal
- Ik heb
heb uu ontmoet,
ontmoet, ik
ik weet
weet niet
niethoe
hoe;
hebkennis
kennismet
met
; ikikheb
ti
gemaakt, ik
ik weet
weet niet
nietwaarom
waarom;; intusschen
intusschen ben
ben ik
ik van
van
u gemaakt,
deze kennismaking
kennismaking mij
mij niet
niet voordeelig
voordeelig kan
kan zijn.
zijn.
meening,
dat deze
meening, dat
Gij
hebt mij
mij gesproken
gesproken over
over zekere
zekere dingen,
dingen, die
die mij
mij niet
niet beboGij hebt
vallen
en mij
mij op
opgedachten
gedachten hebben
hebben doen
doenkomen,
komen, welke
welke ik
ik
vallen en
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verkeerd acht.
noodig uudaarom
daarom uit,
uit,mij
mtivoortaan
voortaanmet
metrust
rust
verkeerd
acht. Ik noodig
te laten,
laten, uuniet
nietmeer
meeropop
mijnweg
wegtetebevinden,
bevinden, of,
of, als
als wij
wij
te
mijn
elkander ooit
ooit weder
wedermochten
mochtenontmoeten,
ontmoeten,mij
mti niet
nietaan
aan tetespreken.
spreken.
Hoor dat
dat nu
nu eens
eensaan
aan! IGij
Gtizijt
ztitrad
radvan
vantong,
tong,jongeheer
jongeheer! I
- Hoor
reden
zonderlingebesluit,
besluit,dat
dat ge
ge zoo
zoo
en
wat isisdede
en wat
reden
vanvan
ditdit
zonderlinge
eensklaps
toch, dunkt
dunkt mij,
mij, wel
wel
eensklaps genomen
genomenhebt?
hebt ?Dat
Datmag
magik
ik uu toch,
vragen.
- Dat
Dat staat
staat uu vrij,
vrij, oude
oude squatter
squatter I! maar
maar het staat
staat mij
mij ook
ook
vrij,
daarop geen
geenantwoord
antwoordtetegeven
geven;
geloofmij,
mij,het
hetisisbeter,
beter,
vrij, uu daarop
; geloof
dat
wij het
hethierbij
hierbijlaten
latenblijven
blijven;
laatons
onselkan
elkander
alsgoede
goede
dat wij
; laat
der als
mijzou
zouu unergens
nergenstoe
toedienen
dienen;;
vrienden
verlaten. Een
Een twist
twistmet
metmij
vrienden verlaten.
laat
dus ieder
ieder onzes
onzes weegs
weegs gaan,
gaan, de
deprairie
prairie isisuitgestrekt
uitgestrekt
laat ons dus
er isisdaarin
daarinplaats
plaatsvoor
vooruuenenvoor
voormij,
mij,zonder
zonder dat
dat
genoeg;
genoeg; er
wij
elkander hinderen.
hinderen.
wij elkander
- Dat
overmoedig gesproken,
gesproken, jongeheer
jongeheer I! Moet
Moet ik uit
uit
Dat isis overmoedig
dit
alles dan
danopmaken,
opmaken,dat
datgijgijmijne
mijnevoorstellen
voorstellen weigert
weigert en
en
dit alles
mijne
aanbiedingen verwerpt
verwerpt?
mijne aanbiedingen
- Maak
op, wat
wat gij
gij maar
maar wilt, dat
dat kan
kan mij
mij weinig
weinig
Maak er
er uit
uit op,
schelen;
van uw
uw bijzijn.
bijzijn.
schelen ; maar
maar bevrijd
bevrijd mij
mij van
Wel
- Dat
is niet
nietteteveel
veelgevraagd,
gevraagd, moet
moet ik
ikbekennen.
bekennen. Wel
Dat is
zoo!
kan het
het goud
goud uu niet
nietschelen,
schelen,jongeheer
jongeheer?
zoo ! dus
dus kan
?
Harry
haalde de
de schouders
schouders verachtelijk
verachtelijk op.
.9p.
Harry haalde
'- Houdt gij
gij mij
mijmisschien
misschienvoor
vooreen
eendomkop,
domkop,oude
oudesquatter
squatter?
?
Het goud
goud komt
komt niet
niet als
alsdedepaddestoelen
paddestoelen uit
uitden
dengrond
grondop
op;; en
en
verder
ikererdede
voorkeuraan,
aan,daar
daar gij
gij dit
ditverlangt,
verlangt, uu
verder geef ik
voorkeur
openhartig
zeggen, hoe
hoe ikikover
overdedezaak
zaakdenk
denk:: ik
ik geloof
geloof
openhartigtete zeggen,
niet
aan schatten,
schatten, die
de woestijn
woestijn begraven
begraven zijn.
Als deze
deze
niet aan
die in de
zijn. Als
schat
werkelijk bestond,
wel voor
voor uuzelven
zelven
schat werkelijk
bestond, dan
dan zoudt
zoudt gij
gij dien wel
behouden
hebben.
behouden hebben.
- Ongelukkig
de juiste
juisteplaats
plaatsniet,
niet, zooals
zooals ik
ik u
Ongelukkig weet
weet ik
ik de
reeds
gezegd heb,
heb, want
wantanders
anders zou
zou ikiku uvoorgesteld
voorgesteldhebben,
hebben,
reeds gezegd
dezen
gezamenlijk op
delven.
dezen gezamenlijk
op te delven.
- Maar
komt het
het dan,
dan,dat
datgij
gij mij
mij nooit
nooit een
een bewijs
bewijs
Maar hoe
hoe komt
hebt
kunnen geven,
geven, dat
dat deze
deze schat,
schat, als
alsererwerkelijk
werkelijkeen
eenschat
schat
hebt kunnen
bestaat,
toebehoort?
bestaat, clan
aan uu toebehoort?
-— ,Ik
heb uu vroeger
vroeger al
al gezegd,
gezegd, dat
dat dit
dit bewijs
bewijs mij
mij is
is ontont,Ik heb
stolen,
toen mijne
mijne nederige
nederige woning
woning door
door die
dieschurken
schurken van
van
stolen, toen
Outlaws
geplunderd is.
Outlaws geplunderd
- Hum!
is mij
mijniet
nietheel
heel
duidelijk,oude
oudesquatter
squatter! I
Mum ! dat
dat alles is
duidelijk,
Gij
zult mij
mij nooit
nooitdoen
doengelooven,
gelooven, dat
dat gij,
gij, terwijl
terwijl gij
gij in
in het
het
Gij zult
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van een
beweert, er
er
bezit Tan
ontzaglijken
een ontzaglij
kenschat
schat waart,
waart, zooals
zooals gij
gij beweert,
de
voorkeur aan
aan gegeven
gegeven hebt,
hebt,dezen
dezengedurende
gedurendeverscheidene
verscheidene
de voorkeur
jaren
in den
den grond
grond tetelaten
latenzitten,
zitten, ininplaats
plaats van
van dien
dien op
op te
jaren in
graven
en tetegebruiken
gebruiken;; dat
dat gij
gij niet
nietdedenoodige
noodigemaatregelen
maatregelen
graven en
genomen
om de
deplaats,
plaats,waar
waarhij
hijbegraven
begraven zou
zou zijn,
zijn, te
te
genomen hebt
hebt om
ontdekken,
dat het
het eindelijk
ein{lelijk eerst
eerst eenige
eenigedagen
dagen geleden
geleden is,
is,
ontdekken, en
en dat
bij uuis isopgekomen,
opgekomen,u uvan
vanuwe
uwebezitting
bezitting
dat
de gedachte
gedaohte bij
dat de
meester
te maken
maken door
doormet
meteen
eenonbekende
onbekendeeene
eeneverbintenis
verbintenis
meester te
aan
gaan.
aan te gaan.
u ten
ten antwoord
antwoord geven,
geTen, dat
dat ik niet
niet wist,
wist,
- Hierop
Hierop moet
moet ik
ik u
er onlangs
onlangs eene
eene kolonie
kolonie inindeze
deze
valleiaangelegd
aangelegdwas
was;;
dat
dat er
vallei
daarvan kennis
kennis gekregen
gekregen heb,
heb, ben
ben ik
ik hierheen
hierheen gegezoodra
zoodra ik daarvan
sneld
om mijn
mijn eigendom
eigendom op
op te
te eischen.
eischen.
sneld om
hebt niets
niets op
optoteeischen
eischen:
datweet
weetgij
gijzeer
zeergoed.
goed.
- Gij
Gij hebt
: dat
Ik ben
ben nog
nog wel
weljong,
jong,maar
maar ikikheb
hebtoch
tochgenoeg
genoegondervinding
ondervinding
ik mij
mij door
door den
den eerste
eerste den
den beste,
beste, die
diemij
mij
opgedaan,
dat ik
opgedaan, dan
dan dat
ieis
op de
de mouw
mouw wil
wilspelden,
spelden,zou
zoulaten
latenbeetnemen.
beetnemen.Loop
Loopnaar
naar
iets op
den
drommel!
den drommel!
ja, nu
nu begrijp
begrijp ikiku,u,hernam
hernamdedeander
anderopopeen
eenscherpen
scherpen
- Ja, ja,
gij eens
eens meester
meester van
van mijn
mijn geheim
geheim waart,
waart, dan
dan zoudt
zoudt
toon:
toon : als
als gij
mij teteberooven
beroovenen
enuumijne
mijnerijkrijkgij
het niet
niet onaardig
onaardig vinden,
vinden, mij
gij het
dommen
eigenen.
dommen toe
toe te eigenen.
De
hevigste woede
woede stond
stond er
er ininhet
hetzwarte
zwarteoog
oogvan
vanden
den
De hevigste
enzeide
zeide:
jongeling te lezen
lezen;; maar
maar hij
hij wist
wist zich
zichtetebedwingen
bedwingenen
jongeling
zijt een
een grijsaard
grijsaard: :ik
met uu twisten
twisten;; ik
ik wil
wil
- Gij
Gij zijt
ik zal
zal niet met
niet,
dat uw
uwbloed
bloedmijne
mijnehanden
handenbezoedele
bezoedele;
maar toch
toch raad
raad
niet, dat
; maar
ik
u, op
optetepassen
passen;
wantikikzou
zouwel
weleens
eenskunnen
kunnenvergeten,
vergeten,
ik u,
; want
grijze haren
haren hebt.
hebt.
dat
dat gij grijze
een stijfhoofdig
stijfhoofdigkind,
kind,anders
Itndersniet,
niet,zei
zeidedesquatter
squatter
- Gij
Gij zijt een
op
een vaderlijken
vaderlijken toon.
Als gij
gij uudedemoeite
moeiteeens
eenswildet
wildet
op een
toon. Als
gij erkennen
erkennen ....
geven
te denken,
denken, dan
dan zoudt
zoudt gij
geven om
om na te
... .
- Zwijg!
Nu heb
heb ikikuw
uwijdel
ijdelgeklap
geklap
Zwijg ! riep
riep de
de jongeling
jongeling uit.
uit. Nu
niet tot
tot mijn
mijn
al
lang genoeg
genoeg aangehoord.
aangehoord. Waarom
al lang
Waarom hebt
hebt gij
gij uu niet
vader
Dan zou
zou hij
hij u antwoord
hebben.
vader gewend?
gewend ? Dan
antwoord gegeven hebben.
heb mij
mij niet
niet tot
tot uw
uw vader
vader gewend,
gewend, omdat
omdat ....
- Ik
Ik heb
... .
- Omdat
dreigenden toon.
toon.
OmdatP?herhaalde
herhaaldeHarry
Harry op
op een dreigenden
De squatter
squatter begon
begon bang
bang te
te worden.
worden.
hethierbij
hierbijlaten.
laten.Gij
Gij wilt
wilt
- Och,
niets, zeide
zeide hij.
hij. Laat
Laat ons
onshet
Och, niets,
niet;
laat ons
ons er
erdus
dusniet
nietmeer
meerover
overspreken,
spreken,maar
maar vergeet
vergeet
niet ; laat
dit
niet:: gij
gij zult
zultererberouw
berouwover
overhebben,
hebben, maar
maal' dan
dan zal
zal het
het
dit niet
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te
laat zijn.
zijn. Wacht
Wacht maar,
maar, wacht
wacht maar,
maar, dat
dat zult
7iult gij
gij wel
wel zien,
zien,
te laat
jongeheer!
- Het zij
zij zoo
zoo!! Ik
Ikwil
wilniets
niets
nochvan
vanu,u,noch
nochdoor
dooruuhebben.
hebben.
noch
- Tot
weerziens, jongeheer
jongeheer Harry,
Rarry, eerlijke
eerlijke ziel
ziel!
Tot weerziens,
!
- Vaarwel,
oude gek
gek!!
Vaarwel, oude
Zij
groetten elkaar
elkaar met
met een
een spottend
spottend gezicht,
gezicht, en
en nu
nu zotte
zette
Zij groetten
de
oude squatter
squatter zijn
zijn tocht
tocht voort.
voort.
de oude
De
jongeling keek
keek hem
hem na,
na,totdat
totdathij
hijhem
hemom
omeen
eenhoek
hoek
De jongeling
van
den weg
weg had
had zien
zienverdwijnen.
verdwijnen.
van den
heb erermaar
maargoed
goed aan
aan gedaan,
gedaan, dat
dat ik
ik mij
mij van
van hem
hem
-— Ik heb
afgemaakt
hij bij
bij zich
zich zelven.
zelven. 't
't Is
Is een
eenellendige
ellendige
afgemaakt heb,
heb, dacht
dacht hij
kerel!
Waarschijnlijk was
achter zijn
zijn aanbod
aanbod een
eenstrik
strik
kerel ! Waarschijnlijk
was er
er achter
verborgen.
Op
oogenblik deed
deed zich
zich op
op een
eenkorten
kortenafstand
afstand van
vandaar
daar
Op dit oogenblik
een
dof en
en langgerekt
langgerekt gebrul
gebrul hooren.
hooren.
een dof
dat?
zeidedeAmerikaan
Amerikaanoverluid
overluidmet
meteene
eenezenuwzenuw- Wat isis dat
? zei
achtige
trilling in
in den
den toon
toon zijner
zijner stem.
stem.
achtige trilling
Een
hernieuwd gebrul,
gebrul, nog
nog duidelijker
duidelijker dan
dan het
het eerste,
eerste,deed
deed
Een hernieuwd
zich
thans hooren
hooren en
belette hem,
hem, meer
meer te
te zeggen.
zeggen.
zich thans
en belette
zijn jaguars
jaguars hier
hierininden
denomtrek,
omtrek,mompelde
mompeldehij,
hij, terwijl
terwijl
- Er zijn
hij
den kop
kop van
vanzijn
zijnpaard,
paard,dat
datdedeooren
oorenopstak,
opstak, begon
begon te
te
hij den
steigeren
met zweet
zweet bedekt
bedekt werd,
werd, streelde.
streelde.
steigeren en
en met
moge mij
mij beschermen
beschermen!! hernam
hernamhij,
hij,de
deoude
oudesquatter
squatter
-— God
God moge
loopt
in den
den mond.
mond.
loopt hun
hun juist in
om zijne
zijne woorden
woorden te
te bevestigen,
bevestigen, drong
drong er
er op
op
Als ware
ware het
het om
hetzelfde
oogenblik een akelig
akelig geschreeuw,
geschreeuw, een
een wanhopig
wanhopig gegehetzelfde oogenblik
om hulp
hulp tot
tot zijne
zijne ooren
ooren door.
door.
roep
roep om
zou laaglaag- Die
man isis ongewapend
ongewapend!! riep
Die man
riep Rarry
Harry uit,
uit, het zou
mij zijn,
zijn, hem
hem aan
aan den
den klauw
klauw van
van een
een tijger
tijger over
over
hartig
van mij
hartig van
te laten.
laten.
zijnesporen
sporenzoo
zoo diep
diep
Zonder
tedenken,
denken,drukte
druktehijhijzijne
Zonder verder
verder na te
de" zijden
zijden van
van zijn
zijn paard,
paard, dat
dat het
hetbeest
beestininvolle
vollevaart
vaart
in de'
voorwaarts
snelde.
voorwaarts snelde.
In eenige
eenige minuten
minuten legde
legde het
het paard,
paard, radeloos
radeloos van
van schrik
schrik en
en
af; alalspoedig
spoedig bevond
bevond de
de
van
woede, een
een grooten
grooten afstand
afstand Ed;
van woede,
jongeling
zich in
in het
het bosch.
bosch.
jongeling zich
Toen
vertoonde zich
zich een
eenzonderling
zonderlingschouwspel
schouwspel aan
aanzijn
zijn
Toen vertoonde
verbaasden
verbaasden blik.
eene opene
opene plaats
plaats in
in het
het bosch,
bosch, die
diedoorsn
doorsneden
Midden
ed en
Midden op
op eene
werd
door eene
smalle beek,
beek, lag
lag de
de oude
oude squatter
squatter achter
achter zijn
zijn
werd door
eene smalle
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paard op ..de
paard
zijne handen
handen ten
ten hemel
hemelgeheven,
geheven,
de knieën
knieën en
en hield zijne
terwijl hij
de de van
hÜ hijg
hÜgde
vanangst
angstenenzijne
zijneoogen
oogenvol
voltranen
tranenstonden.
stonden.
terwül
op een
een dikken
dikken tak
tak van
van
Tegenover
verschrikte groep,
groep, op
Tegenover deze
deze verschrikte
jaguar in
in
een
reusachtigen gomboom,
gomboom, vestigde
vestigde een
een prachtige
prachtige jaguar
een reusachtigen
de
houding van
kat, die
die op
op de
de loer
loer ligt,
ligt,op
opden
densquatter
squatter
de houding
van een
een kat,
twee oogen
hij zijne
zijne uitgestrekte
uitgestrekte
twee
oogen als
als gloeiende
gloeiende kolen,
kolen, terwijl
terwijl hij
pooten
met een
een zeker
zeker welbehagen
welbehagen met zijne
pooten met
zijne vuurroode
vuurroode tong
tong lekte.
- Red
mij!! red
red mij
mij !I riep
riepdedeongelukkige,
ongelukkige,die
dieinindoodsangst
doodsangst
Red mij
verkeerde, toen
toen hij
hij den
verkeerde,
den jongeling
jongeling zag.
zag.
zal er
ermijn
mijnbest
besttoetoedoen,
doen,gafgaf
dezelakoniek
lakoniek ten
ten
- Ik
Ik zal
deze
antwoord.
Hij
stapte voorzichtig
voorzichtig van
dit in
in vrijvrijHij stapte
van zijn
zijn paard
paardaf
af en
en liet
liet dit
de vlucht
vluchtnam.
nam.Daarop
Daarop begaf
begaf
heid
loopen, waarop
waarop het
het terstond
terstond de
heid loopen,
hij zich
buks op
op den
den schouder
schouder onverschrokken
onverschrokken voorvoorhij
zich met
met ;,de
,,de buks
waarts
en·. plaatste
zich voor
voor den
dengrijsaard,
grijsaard, die
die trilde,
trilde, alsof
alsof
waarts en
plåatste zich
hij
de koorts
koorts had.
had.
hij de
De tijger
tijger had
had zich
zich niet
nietverroerd.
verroerd.
hij
Zijn
valsche blik
blik scheen
scheenzijne
zijneslachtoffers
slachtofferstetedoorboren
doorboren;
Zijn valsche
; hij
~ikte
zijne pooten
pooten met
met blijkbaar
blijkbaar welgevallen,
welgevallen, terwijl
terwijl hij
hij de
de
flikte zijne
dubbele
rij zijner
zijner vreeselij
vreeselijke
tanden liet zien.
zien.
dubbele rij
ke tanden
De jongeling glimlachte.
glimlachte.
-— 't
Iseen
eenmooi
mooibeest,
beest,mompelde
mompelde hij,
hij, ik
ikzou
zou zijne
zijne huid
huid
't Is
liefst niet
niet willen
willenschenden.
schenden.
Dat was
waseene
eenezonderlinge
zonderlinge gedachte
gedachte op
op zulk
zulkeen
eenoogenblik,
oogenblik,
Dat
maar dit woord
woord karakteriseert
karakteriseert den
den Amerikaanschen
Amerikaanschen jager
jager volvolmaar
komen, voor
geld alles
alles isisenenhet
het
Igevaarniet
nietbestaat.
bestaat.
komen,
voor wien
wien het geld
gevaar
Eensklaps deed
zich op
op eenigen
eenigen afstand
afstand van
van daar
daar in
in het
het
Eensklaps
deed zich
bosch insgelijks
insgelijks een
een akelig
akelig gebrul
gebrulhooren.
hooren.
bosch
tijger beantwoordde
beantwoordde dit,
dit, zonder
zonder van
van houding
houding te
te ververDe tijger
kop om
om te
te draaien,
draaien, met
met een
een dergelijk
dergelijk
anderen en
en zonder
zonder den
anderen
den kop
gebrul.
gebrul.
- Kijk
Kijk eens
eens aan
aan!! riep
riep de
de Amerikaan
Amerikaan uit;
uit; zij
zij zijn
zijn met
met
hun tweeën.
tweeën. Het
Het isiswaarlijk
waarlijkjammer
jammer om
om zulk
zulkeen
eenlief
lief
paartje
hun
paartje
scheiden.
te scheiden.
Nauwelijks had
had hij
hij deze
dezewoorden
woorden gesproken,
gesproken, of
ofde
detijger
tijger
Nauwelijks
opzijne
zijne
wilde een
een sprong
sprong doen
doen;; maar
maar de
deAmerikaan
Amerikaan was
wasop
wilde
hij schoot
schoot zijne
zijne buks
buks af,
af, het
het beest
beest draaide
draaide zich
zich in
in de
de
hoede; ; hij
hoede
opden
dengrond
grond neer.
neer.
rondte en
viel als
als een
een blok
blok op
rondte
en viel
tijger was
was dood
dood:: een
een kogel
kogel in
inzijn
zijnrechteroog
rechteroog had
had hem
hem
De tijger
neervallen.
doen neervallen.
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--- Dat
Datisisereralaleen
een!
zeidedejongeling,
jongeling, terwijl
terwijl hij
hij zijne
zijne buks
! zei
wegwierp
zijn bowieknife
bowieknife in
in handen
handen nam.
nam.
wegwierp en zijn
Bijna
terstond daarop
daarop deed
een vreeselij
vreeselijk
gekraak van
van
Bijna terstond
deed zich een
k gekraak
takken
hooren en sprong
sprong er
er een
een, tweede
tweede jaguar
jaguar op
op het
hetpaard
paard
takken hooren
hij zijn
zijn scherpe
scherpe nagels,
nagels, in
in
van
den ouden
ouden squatter
squatter los,
los, terwijl hij
van den
de
zwoegende zijden
zijden van
vanhet
hetbeest,
beest,dat
dathalfdood
halfdood van
van schrik
schrik
de zwoegende
was, drukte.
drukte.
Harry
en nu
nu
Harry snelde
snelde onversaagd
onversaagdopophet
hetwilde
wilde dier
dier los,
los, en
ontstond
eene onbeschrijfelijke
onbeschr!ifelijke worsteling,
worsteling, die
die meer
meer dan
dan
ontstond er Bene
een
minuut duurde
duurde:: de
de jaguar
jaguar en
en de
de jongeling
jongeling vielen
vielen onder
onder
een minuut
het worstelen
worstelen op
op den
den grond
grondneer
neer:
dejongeling
jongelingwas
wasde
deeenige,
eenige,
: de
die weder
weder opstond.
opstond.
op het
het gras,
gras, dat
dat hij
hij met
met
De
tijger lag
lag met
met een
een open
open buik
buik op
De tijger
zijn
bloed rood
rood kleurde.
kleurde.
zijn bloed
- Dat
is gedaan
gedaan!! riep
riep de
dejongeling
jongelingopopeen
eenverheugden
verheugden
Dat is
toon
uit. Drommels
Drommels! !dat
mooie' jacht
geweest! ! Het
Het isis
toon uit.
dat isis een
een mooie
jacht geweest
nog
eens pleizierig,
pleizierig, als
als men
men met
met zulke
zulke edele
edele beesten
beesten te
te doen
doen
nog eens
heeft.
Komaan, sta op,
op, oude
oude squatter
squatter!! alles isisafgeloopen.
afgeloopen.
heeft. Komaan,
Maar
deze kon
kon geen
geen antwoord
antwoord geven,
geven, daar
daar hij
hij bewusteloos
bewusteloos
Maar deze
op
den grond
grond neerlag.
neerlag.
op den
- De
drommel moge
moge dien
dien kerel
kerelhalen.!
halen.! mompelde
mompelde de
de
De drommel
Amerikaan. Het
Het minste
minste jaagt
jaagt hem
hem vrees
vrees aan,
aan, en
en hij
hij valt
valt in
in
onmacht,
alsof hij
hij een
eenvrouwå
vrouw, was.
was.
onmacht, alsof
open
endroeg
droeg
Hij
tilde den
dengrijsaard
grijsaard met
metzijne
zijneforsche
forschearmen
armenop
Hij tilde
hem
naar den
den oever
oever der
der beek.
beek. Daar
Daargekomen,
gekomen, begon
begon hij
hij zijn
zijn
hem naar
gezicht en zijne borst met water te besproeien.
gezichtnjborsmwaetpin.
Dit middel
middel bleef
bleefniet
nietzonder
zondergevolg
gevolg:
grijsaardslaakte
slaakte
: dedegrijsaard
een
zucht en
en deed
deed de
de oogen
oogen half
halfopen.
open.
een zucht
---.:
mij gered,
gered, mompelde
mompelde hij.
hij.
- Gij
Gij hebt mij
-— Dat zou
zou ik
ikten
tenminste
minstedenken,
denken,zeizeidedejongeling
jongelinglachende.
lachende.
er niet
niet
De
zaak stond
stond leelij
leelijk
geschapen, niet
De zaak
k geschapen,
niet waar?
waar ? Als
Als ik er
bijgekomen was,
was, oude
oudesquatter
squatter!
danzoudt
zoudt gij
gij moeite
moeitegehad
gehad
! dan
hebben
er uuuit
uitteteredden.
redden. Waarom
Waarom komt
komt het
het u
u ook
ook in
in
hebben om
om er
het
hoofd, uwe
uwe woning
woning teteverlaten,
verlaten,zonder
zonder wapenen
wapenen mee
mee
het hoofd,
te nemen
nemen?
?
- Dat zal
zal mij
mij voortaan
voortaan nimmer
nimmer meer
meer gebeuren.
gebeuren.
- Dat zou
zou ik
ikuuraden.
raden.Maar
Maarwat
watgaat
gaatgijgijnunudoen?
doen?hernam
hernam
hij hem
hemnaar
naar zijn
zijn paard
paard wees,
wees, dat
dat met
met de
de laatste
laatste
hij, terwijl
terwijl hij
stuiptrekkingen
te worstelen.
worstelen.
stuiptrekkingen des
des doods
doods lag
lag te
- Dat
weet ik
ik niet,
niet, antwoordde
antwoordde de
de squatter
squatter met
met een
een
Dat weet
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ontsteld
hij een
een blik,
blik, waarin
waarin de
de uiterste
uiterste
ontsteld gezicht,
gezicht, terwijl
terwijl hij
ongerustheid
stond, rondom
rondom zich sloeg.
sloeg.
ongerustheid te
te lezen stond,
gijdat
datniet
niet
Wel,gijgijmoet
moetzoo
zoospoedig
spoedig
- Hoe? Weet
Weet gij
? ?Wel,
mogelijk
naar uw
uw huis
huis terugkeeren,
terugkeeren, en wel
wel langs
langs den
den kortst
kortst
mogelijk naar
m~gelijken
bedbegeven
begeven;
wantgij
gijschijnt
.schüntvrij
vrÜ
mogelij kenweg,
weg, en uutetebed
; want
ziek
te zijn.
zijn.
ziek te
ookzoo,
zoo,ikikgevoel
gevoelmij
milongesteld
ongestold;; maar
maar hoe
hoe dit
dit
- Dat
Dat isis ook
te
doen?? Mijn
Mijn paard
paard is dood,
dood, het
hé'!: arme
arme beest
beest!! en
en in
inden
den
te doen
mij bevind,
bevind, gevoel
gevoel ik
ik mij
mij niet
niet ininstaat,
staat,
toestand,
toestand, waarin
waarin ik mij
mij
voet naar
naar mijne
mijne woning
woning te
te begeven.
begeven.
mij te voet
de schouders
schouders op.
op.
De jongeling
jongeling haalde
haalde de
- Wat
drommel doet
doet gij
gij dan
dan ook
ook in
in de
de woestijn,
woestijn, als
als gij
gij
Wat drommel
geen
greintje moed
moed bezit?
bezit?mompelde
mompelde hij
hijopopeen
eenverachtelijken
verachtelijken
geen greintje
toon.
Doch wacht
wacht maar
maar even,
even,dan
danzal
zalikikmijn
mijnpaard
paard halen
halen
toon. Doch
hut in
in het
hetgezicht
gezichthebt.
hebt.
en
u vergezellen,
vergezellen, totdat
totdat gij
en u
gij uwe hut
gij dat
dat willen
willen doen?
doen? riep
riep de
de ander
ander op
op een
een verver- Zoudt
Zoudt gij
heugden
toon uit.
uit.
heugden toon
de jongeling
jongeling
- Waarom
ikhet
hetniet
nietwillen
willen?
antwoorddede
Waarom zou ik
? antwoordde
met
trotsch gelaat.
gelaat. Gij
Gil zijt
zilt wel
wel isiswaar
waareen
eenoude
oudeschurk,
schurk,
met een trotsch
zilt toch
toch een
een inensch,
mensch, en
en ik
ik ken
ken mij
mil het
het recht
recht niet
niet
maar
maar gil
gij zijt
toe,
hulpeloos achter
achter te laten.
laten.
toe, uu hulpeloos
bezit een
een edel
edel hart.
hart.
- Gil
Gij bezit
- Wacht
maar even
even!! Ik
Ikben
benbinnen
binnenvijf
vijfminuten
minuten terug.
terug.
Wacht maar
En
zonder naar
naar de
detegenkantingen
tegenkantingen van
vanden
dengrijsaard
grijsaard te
te
En zonder
luisteren,
verwijderde de
aller ijl.
ijl.
luisteren, verwijderde
de jongeling
jongeling zich
zich in aller
Het kostte
kostte hem
hemgeene
geenemoeite
moeitezijn
zÜnpaard
paardterug
terugtetekrijgen
krilgen:
:
het
edele beest
beest kwam,
kwam, ofschoon
ofschoon het
het nog
nog over
over al
al zijn
zijn leden
leden
het edele
op het
hetgefluit
gefluitzijns
zijnsmeesters
meestersaanloopen;
aanloopen; Ilarry
IIarry zette
zette
beefde,
beefde, op
den zadel
zadel en
en keerde
keerde terstond
terstond naar
naar de
de opene
opene plaats
plaats in
in
zich
zich in den
het bosch
bosch terug.
terug.
hij aan
aanden
dengrijsaard,
grijsaard, gevoelt
gevoelt gij
gij uu wat
wat
- Welnu,
vroeg hij
Welnu, vroeg
weer wat
wat bij
bij?
beter?
beter ? Komen
Komen de
de krachten
krachten al
al weer
?
nu gevoel
gevoel ik
ik mij
mil weer
weer goed.
goed.
- Ja,
Ja, nu
--- Ga
Ga dan
danopophethet
achterstevan
vanhet
hetpaard
paard zitten
zitten en
en laat
laat
achterste
ons
vertrekken.
ons vertrekken.
De squatter
squatter voldeed
voldeed aan
aan dit
dit bevel,
bevel,zonder
zonderiets
ietsten
tenantwoord
antwoord
te geven.
geven.
- Ziezoo
goed P? Dan
maar op
op weg!
weg!
Ziezoo!! Zit
Zit gÜ
gij goed
Dan maar
En nu
nu snelde
snelde hij
hÜ voorwaarts.
voorwaarts.
Zil
kwamen al
al spoedig
spoedig in
in het
het gezicht
gezicht van
van een
een allerallerZij kwamen
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liefst
huis, dat
dat aan
aan den
denoever
oevereener
eenerrivier
rIViergebouwd
gebouwdwas.
was.
liefst huis,
- Ziedaar,
Ziedaar, nu
nu zijt
-.
zijt gij
gil vlak
vlak bij
bij huis,
huis, zei
zeide
dejongeling
jongeling op
op
een
luchtigen toon,
stap nu maar
maar van het
he. paard
paard af.
af.
een luchtigon
toon, stap
Lagrenay
af.
Lagrenay steeg af.
gijmij
mijniet
niettot
.otaan
aa.nmijne
mijnewoning
woningwillen
willenvergeverge--- Zoudt
Zoudt gij
hij op
op een
een indringenden
indringenden toon.
toon.
zeIlen?
zellen ? vroeg
vroeg hij
- Ik?
antwoordde Rarry;
daar denk
denk ik
ik
Ik ? antwoordde
Harry ; neen,
neen, zeker
zeker niet,
niet, daar
niet over.
over.
- Waarom
gij mij
mij dit,
dit,gij,
gij,mijn
mijnredder
redder?
Waarom weigert
weigert gij
?
heb uu gered,
gered, dat
dat isis
- Luister
oude squatter
squatter 1 !Ik
Luister eens,
eens, oude
Ik heb
gij al
al
waar;
ik er
er niet
niet bijgekomen was,
was, dan
dan zoudt
zoudt gij
waar ; want
want als
als ik
dood
geweest zijn,
zijn, hetgeen
hetgeen trouwens
trouwens voor
voor niemand
niemand zulk
zulk een
een
dood geweest
zou geweest
gewe~st zijn.
zijn. Laat
Laatons
onselkander
elkandernu
nuverlaten.
verlaten.
groot
groot verlies zou
Gij
nu goed
goed en
enwel
welthuis
thuis:
welmoge
mogededeschrik
schrikuubekomen.
bekomen.
Gij zijt nu
: wel
Wij
kennen elkaar
elkaar nu
nu niet
niet meer
meer!I
Wij kennen
eens I! Wacht
Wacht eens
eens!I
- Wacht
Wacht eens
vaarwel!
- Neen, vaarwel!
- Nog een
een enkel
enkel woord.
woord.
- Zeg
dan, en
en laat
laathet
hetdaarmee
daarmeeafgedaan
a.fgedaan zijn.
zijn.
Zeg het dan,
- Het
geenbedreiging,
bedreiging, die
dieikikuudoe
doe;
alleen een
een
Het isis geen
; 't'tisisalleen
waarschuwing,
geef.
waarschuwing,die
die ik
ik u geef.
- Spreek op
op!!
- Wees
op uwe
uwe hoede.
hoede.
Wees op
- Wat zegt
zegt gij
gij daar
daar?
?
op uwe
uwe hoede
hoede en
enwaak
waak!I
- Wees
Wees op
- Verklaar
nader!I
Verklaar uu nader
- Dat
overbodig;; want
want gij
gij zoudt
zoudt toch
toch geen
geen geloof
geloof aan
aan
Dat isis overbodig
mijne
woorden slaan.
slaan.
mijne woorden
- Eigenlijk
gij gelijk!
gelijk I
Eigenlijk hebt
hebt gij
- Herinner
mijne woorden.
woorden. Vaarwel!
Vaarwel!
Herinner uu mijne
De
squatter wendde
wendde zich
zich toen
toenafafenenkeerde
keerdemet
methaastige
haagtige
De squatter
stappen
zijne woning
woning terug.
terug.
stappen naar
naar zijne
De jongeling
jongeling bleef
bleefeen
eenoogenblik
oogenblikpeinzend
peinzendstaan.
staan.
- Hier
moet een
eengeheim
geheimachter
achterschuilen,
schuilen,mompelde
mompeldehij
hij;
Bier moet
;
ik zal
zal oppassen.
oppassen.
En
hij reed
reed in
in galop
galop weg.
weg.
En hij
Dit zonderlinge
zonderlinge avontuur
avontuur had
had vreemde
vreemde gevolgen.
gevolgen.
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Hoe kapitein
kapitein Tom
TomMitchell
Mitchell de
descheidsrechter
scheidsrechter tusschen
tusschen
hoe
en vijanden
vijanden werd.
werd.
zijne vrienden
vrienden en
zijne
Sedert eenige
eenige weken
weken heerschte
heerschte er
er eene
eenezekere
zekerebeweging
beweging
Sedert
onder de
de Indiaansche
Indiaansche stammen
stammen van
van den
den Boven-Missouri.
Boven-Missouri.
onder
heteerst
eerstgeopenbaard
geopenbaard op
op den
den dag,
dag,
beweging had
had zich
zich het
Deze beweging
waarop het
het huwelijk
huwelijktusschen
tusschenNoema-Hawa,
Noema-Hawa,Avonddauw,
Avonddauw, de
de
waarop
dochter van
François Berger,
Berger, den
den Canadeeschen
Canadeeschen jager, en
en de
de
-dochter
van Francois
van Vrijkogel,
Vrij kogel,met
methet
hetIndiaansche
Indiaanscheopperhoofd
opperhoofd NumankNumankzuster van
Charaké voltrokken
voltrokken zou
zou worden.
worden.
Charaké
Wij willen
willendedeomstandigheden,
omstandigheden, welke
welketot
totdeze
dezebeweging,
beweging,
die naar
naar alle
alle waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid al spoedig
spoedig op
op een
een algemeenen
algemeenen
die
oorlog zou
zou uitloopen,
uitloopen, aanleiding
aanleiding gegeven
gegeven hadden,
hadden, beknopt
beknopt
oorlog
mededeelen.
Het
beide jongelieden
jongelieden zou
zou gevierd
gevierdworden
wordenmet
met
:Iet huwelijk
huwelijk der beide
bijdedeIndianen
Indianenanders
andersinin't'tgeheel
geheelniet
nietgewoon
gewoon
eene pracht,
pracht, die
die bij
is;
allerlei uitnoodigingen
uitnoodigingen tot
dit feest
feest waren
waren er
ergedaan.
gedaan.
is ; allerlei
tot dit
Twee dagen
dagen vóór
vóór dien,
dien,waarop
waaropdedevoorgenomene
voorgenomeneverbintenis
verbintenis
zou
gesloten worden,
worden, had
had men
men in
inhet
hetdorp
dorptalrijke
talrijkedeputatiën
deputatiën
zou gesloten
van
de voornaamste
voornaamste opperhoofden
opperhoofden der
der naburige
naburige stammen
stammen zien
zien
van de
aankomen;
waren Kentias,
Kentias, Bloed-Indianen,
Bloed-Indianen, Zwartvoeten,
Zwartvoeten,
aankomen : er
er waren
Assiniboins,
Maudaces en
zelfs Sioes,
Sioes, in
inhunne
hunneschitterendste
schitterendste
Assiniboins, Maudaces
en zelfs
krijgsgewaden
het dorp
dorp aangekomen
aangekomen en
en door
door de
de
krijgsgewadengedost,
gedost, in
in het
Bison-Huronen
eerbewijzen, die
die door
door de
de
Bison-Huronen ontvangen
ontvangen met
met al
al de eerbewijzen,
Indiaansche
dergelijk geval
geval zoo
zoo streng
streng
Indiaanscheetiquette,
etiquette, welke
welke in
in een dergelijk
is,
vereischt worden.
worden.
is, vereischt
Deze
krijgslieden, minstens
minstens ten
ten getale
getale van
vanvijfhonderd,
vijfhonderd,
Deze krijgslieden,
hadden
opgeslagen vlak bij
bij het
hetdorp,
dorp, waarin
waarin
hadden hunne
hunne legerplaats
legerplaats opgeslagen
de hutten
hutten der
der Huronische
Huronische
alleen
de voornaamste
voornaamste opperhoofden
opperhoofden in
in de
alleen de
opperhoofden
.onderkomen gevonden
gevonden hadden.
hadden.
opperhoofden een
een onderkomen
Eenige
uren na
na de
deaankomst
aankomst van
van de
de deputatiën
deputatiën der
der RoodHoodEenige uren
de vlakte
vlakte
huiden
een andere
andere troep
troep zich
zich van
van verre
verre in
in de
huiden had
had een
dorp.
vertoond;
insgelijks naar
naar het dorp.
vertoond ;deze
dezebegaf
begaf zich
zich insgelijks
Maar
troep geleek
geleek iningeenerlei
geenerleiopzicht
opzichtop
opdiegene,
diegene,
Maar deze
deze troep
welke
daaraan waren
waren voorafgegaan.
voorafgegaan.
welke daaraan
Vooreerst
troep zeer
zeer talrijk,
talrijk, want
want hij
hij bestond
bestond uit
uit
Vooreerst was
was deze
deze troep
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meer
dan driehonderd
driehonderd ruiters
ruiters: : deze
tot het
het
meer dan
deze ruiters,
ruiters, die
die allen
allen tot
ras
der Blanken
Blanken behoorden,
behoorden, waren
waren in
in het
hetzoo
zooschilderachtige
schilderachtige
ras der
kostuum
der Mexicaansche
Mexicaansche rancheros
ranchoros gekleed
van top
top tot
tot
kostuum der
gekleed en
en van
Zij lieten
lietendedeprachtige
prachtigemustangs,
mustangs,die
diezij
zijbereden
bereden
teen gewapend.
gewapend. Zij
en
wier tuig
tuig zeer
zeer rijk
rijk was,
was,met
metden
denmeesten
meestenzwier
zwiersteigeren.
steigeren.
en wier
er aan
aan het
het hoofd
hoofd van
van den
den stoet.
stoet.
Vier
ruiters reden
reden er
Vier ruiters
Pierre
Deze
vier ruiters
ruiters waren
waren Tom
Tom Mitchell,
Mitchell, kapitein
kapitein Pierre
Deze vier
..Durand,
Durand, Camote
Camote en Pluimhoofd.
Pluimhoofd.
Deze
geduchte bezoekers
bezoekers waren
waren niets meer
meer en
en niets
nietsminder
minder
Deze geduchte
Outlaws.
dan
dan de Outlaws.
Twee
ruiters, die
die zich
zichinsgelijks
insgelijks.naar
-naarhet
hetdorp
dorpbegaven,
begaven,
Twee ruiters,
reden
afgezonderd, op een
een afstand
afstand van
vanomstreeks
omstreekstwee
tweegeweergeweerreden afgezonderd,
op de
de flank
flank der
der kolonne.
kolonne.
schoten,
schoten, op
Deze
waren Georges
GeorgesClinton
ClintonenenCharbonneau,
Charbonneau, bijgenaamd
Deze waren
Mikgoed, de Canadeesche jager, die zich aan den dienst van Mikgoed,Canschjgrdiezan stv
den
jonkman verbonden
verbonden had.
had.
den jonkman
Niets
was erorvergeten
vergetenom
omaan
aandedeplechtigheid
plechtigheideen
eenbijbijzonNiets was
zonbU to
to zetten.
zetten.
deren
deren luister
luister bij
Toch
veroorzaakte de
aankomst van
Tom Mitchell
Mitchell aan
aan het
het
Toch veroorzaakte
de aankomst
van Tom
van: zulk
zulkeen
eentalrij
talrijken
troepeene
eenezekere
zekereongerustheid
ongerustheid
hoofd
hoofd van
ken troep
aan
de krijgslieden
krUgslieden der
der Roodhuiden,
Roodhuiden, die
die alleen
alleen door
door den
den
aan de
naam
van den
denvermaarden
vermaarden Outlaw
Outlaw reeds
reeds met
met schrik
schrik vervuld
vervuld
naam van
werden.
De beroemdste
beroemdste sachems
sachems van
van den
denstam,
stam,gevolgd
gevolgddoor
doorde
de beide
beide
Canadeezen,
VrUkogel en
endoor
door Olivier,
Olivier, begaven
begaven zich
zich ijlings
Canadeezen, door
door Vrijkogel
op
weg om
om de
denieuw
nieuwaankomenden
begroetenenenontvingen
ontvingen
op weg
aankomenden tetebegroeten
hen
met de
de meeste
meestehartelijkheid.
hartelijkheid.
hen met
Kapitein
Pierre Durand,
Durand, die
die zijne
zUnevermomming
vermomming afgelegd
afgelegd
Kapitein Pierre
had,
hield zich
zich een
eenweinig
weinigachter
achterzijne
zijnemetgezellen
metgezellenenenverborg
verborg
had, hield
het
ondergedeelte van
zUn gezicht met
met zijn
zUn zarape.
zarape.
het ondergedeelte
van zijn
Na de
de eerste
eerste begroetingen
begroetingen gewisseld
gewisseld te
te hebben,
hebben, beval
beval MitMitzUn troep,
troep, ter
ter plaatse,
plaatse, waar
waar deze
deze zich
zichop
opdat
datoogenoogenchel!
aan zijn
chell aan
blik
bevond, eene
eene legerplaats
legerplaats op
op teteslaan,
slaan, en
entrad
trad het
hetdorp
dorp
blik bevond,
binnen,
vergezeld van
van den
den kapitein
kapitein en
en van
vanGeorges
Georges
binnen, alleen
alleen vergezeld
Clinton
diens jager,
jager, die
diezich
zichbijbijhen
henaangesloten
aangeslotenhadden.
hadden.
Clinton en
en diens
Allen
.traden de
de hut
hutvan
vanLouis
LouisBerger
Bergerbinnen,
binnen, terwijl
terwijl zij
zij
Allen traden
hunne
paarden aan
aan Indiaansche
lndiaansche jongens overgaven,
overgaven, die
die ze
ze naar
naar
hunne paarden
den
corral brachten.
brachten.
den corral
deur achter
achter
- Mijnheeren!
zoodra de
Mij nheeren !zeide
zeidoTom
Tom Mitchell,
Mitchell, noodra
de deur
hen
dichtgegaan was
was en
enieder
iederplaats
plaatsgenomen
genomenhad
hadrondom
rondom
hen dichtgegaan
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tafel, die
diemet
metlekkernijen
lekkernijenvan
vanallerlei
allerleisoort
Boortbeladen
beladenwas;
was;
eene tafel,
ben uu voor
vooralles
alleseene
eeneverklaring
verklaringschuldig.
schuldig.
ik ben
verklaring, kapitein
kapitein?
Ikbegrijp
begrijpuuniet,
niet,geide
zeideLouis
Louis
? Ik
- Eene verklaring,
Berger.
Berger.
Mijnheer I! ik ben
ben u ueene
eeneverklaring
verklaringschuldig,
schuldig, niet
niet
- Ja, Mijnheer
van mijne
mijne tegenwoordigheid
tegenwoordigheid alhier,
alhier, daar
daargij
gijmij
mijbeleefdelijk
beleefdelijk
van
het hoofd
hoofd van
van
uitgenoodigd hebt,
hebt, maar
maar van
van mijne
mijne komst
komst aan
aan het
uitgenoodigd
een talrijk
talrijk en
en duchtig
duchtiggewapend
gewapend leger.
l~ger.
zulk een
Inderdaad, kapitein
moet uubekennen,
bekennen,dat
datwij
wijererons
ons
kapiteinI! Ik moet
- Inderdaad,
allen over
over verwonderd
verwonderd hebben,
hebben, dat
gij door
door zulk
zulk een
eengeducht
geducht
allen
dat gij
escorte begeleid
begeleid wordt.
wordt.
escorte
Hieromtrent, Mijnheer!
mij nader
nader te
te verklaverklaMijnheer ! wensch
wensch ik
ik mij
- Hieromtrent,
ren, terwijl
terwijl ik
iku uverzoek,
verzoek,mijne
mijnewoorden,
woorden, zonder
zonder er
er iets
iets aan
aan
ren,
veranderen, aan
aan de
de opperhoofden
opperhoofden van
van uw
uwstam
fltamteteherhalen.
herhalen.
te veranderen,
de opperhoofden
opperhoofden van
van den
den stam,
stam, kapitein
kapitein P? Op
Op een
een
Aan de
- Aan
feestdag als dezen?
dezen?
feestdag
- Ja, het
het isillvan
vanbelang,
belang,datdat
spoedigmogelijk
mogelijkonderonderzijzü
zoozoo
spoedig
hetgeen erergaande
gaandeis.
is.De
Dezaak
zaakisisernstiger
ernstiger dan
richt ",~orden
worden van hetgeen
gÜ
wel denkt.
denkt.
gij wel
- Niets isis gemakkelijker
gemakkelijker dan
danhen
hentetewaarschuwen,
waarschuwen,daar
daarzij
zij
op
dit oogenblik
oogenblik inindedegroote
grootehut,
hut,waarin
waarinalle
alleberaadslagingen
beraadslagingen
op dit
plegen
gehouden te
te worden,
worden, bijeen
bijeen zijn
zUn;; in
in een
eenoogenblik
oogenblik zulzulplegen gehouden
zij hier
hierzijn,
zijn,ikikzalzalerer
zelf
heengaan,als
alsgij
gÜdit
ditverlangt
verlangt ....
len zij
zelf
heengaan,
- "\-Vacht
daarwel
welvoor
voor:
alleroogen
oogenzijn
zÜngeopend,
geopend, de
: aller
Wacht uudaar
spionnen
op de
de loer;
deze buitengewone
buitengewone maatregel
maatregel zou
zou
loer ; deze
spionnen liggen
liggen op
wijnoodzakelijk
noodzakelükvermijden
vermijden;;
argwaan
wekken, en
en dien
dien moeten
moetenwij
argwaan wekken,
het
verraad omringt
omringt u,
u, de
deminste
minsteonvoorzichtigheid
onvoorzichtigheid zou
zou mismishet verraad
schien
eeno plotselinge
plotselinge uitbarsting
uitbarsting ten
ten gevolge
gevolge hebben,
hebben, die
diegij
gÜ
schien eeno
door
allerlei middelen
middelen moet
moet voorkomen,
voorkomen, totdat
totdat gij
gij althans
althans in
in
door allerlei
staat
zijt om
om daaraan
daaraan niet
niet alleen
alleen dapper
dapper het
het hoofd
hoofd te
te bieden,
bieden,
staat zijt
maar haar
te onderdrukken.
onderdrukken.
'maar
haar ook te
-— Bestaat
dan vrees
vrees voor
voorverraad
verraad?
Bestaat er dan
?
verraad en
eneen
eenkomplot
komplotgesmeed,
gesmeed, jaja;; maar
maar stel
stel
- Er
Er isis verraad
ben van
vanalles
allesonderricht,
onderricht, en
en ik
ikhoop,
hoop, dat
dat wij
wij
u gerust:
gerust : ik
ik ben
weldra
staat zullen
zulienzijn,
zijn,het
hetschandelijke
schandelijke komplot
komplot te
te ververweldra in staat
ijdelen,
het geheim
geheimgesmeed
gesmeedisisdoor
doortwee
tweeellendelingen,
ellendelingen,
ijdelen, dat
dat in het
waarvan
die door
door hartstocht
hartstocht verblind
verblind is,
is, misschien
misschien te
te
waarvan de
de een,
een, die
de ander,
ander, helaas
helaas!! uw
uwnaaste
naaste bloedbloedverontschuldigen is,
terwijl de
is, terwijl
verwant
verwant is.
-— Lagrenay!
riepende
dedrie
drieCanadeezen
Canadeezen als uit
uit éénen mond uit.
Lagrenay! riepen
...

.
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- Juist
zoo, voegde
voegde Louis
LouisBerger
Bergerererbij,
bij,onze
onzeneef
neef
heeft
Jnist zoo,
. heeft
voor
uituoodiging, die
die wij
wij hem
hemhebben
hebbendoen
doentoekomen,
toekomen, bebevoor de uitnoodiging,
dankt ....
- Onder
nietige voorwendsels,
voorwendsels, die
zelfs zeer
zeer verwonverwonOnder nietige
die ons zelfs
bij.
derd
hebben, voegde
voegde Francois
Francois Berger
Berger er bij.
derd hebben,
- lIet
Het was
was toch
toch eene
eenegoede
goedegelegenheid,
gelegenheid,die
diewij
wijhem
hemdaardaardoor
aanboden om
zich met
met ons
onsteteverzoenen,
verzoenen,hernam
hernam de
de
door aanboden
om zich
grootvader
zucht. Maar
Maar dat
dat de
de wil
wildes
desHeeren
Heerenininalle
alle
grootvader met
met een
een zucht.
op, kapitein
kapitein!! wij
wij luisteren
luisteren naar
naar u.
u.
opzichten
opzichten geschiede I! Spreek op,
Kapitein
Pierre Durand
Durand had
hadzich,
zich,onder
ondervoorwendsel
voorwendsel van
van
Kapitein Pierre
vermoeidheid, naar
naar de
dekamer
kamervan
vanVrij
Vrijkogel
kogelbegeven,
begeven,werwaarts
werwaarts
op diens
diens verzoek
verzoekhad
hadovergebracht.
overgebracht.
deze
hem op
deze hem
Sedert éenige
blikken was
ver:'
Benige (,logen
oogenblikken
wasde
dejonge
jonge jager
jager in
in het vertrek
teruggekomen en luisterde,
luisterde, met
met den
den schouder
schouder tegen
tegen den
den
trek teruggekomen
muur
leunende, met
met de
de meeste
meeste aandacht
aandacht naar
naar het
het gesprek.
gesprek.
muur leunende,
vergeve het
het mij
my, dat
beschuldig,;
- God
God vergeve
dat ik een bloedverwant beschuldig
zeide hij op een somberen toon; maar ik heb de uitnoodigingzeidhjopnsmbrt;aikhebdutnog
aan
onzen neef
neefovergebracht
overgebracht:: zijne
zijne ontvangst
ontvangst was
was verre
verre van
van
aan onzen
hartelijk,
hij scheen
scheen eenigszins
eenigszins verlegen
verlegen tegen
tegen mij,
mij, gaf
gafmij
mij
hartelijk, hij
haast
geen antwoord,
antwoord, en
engedurende
gedurende den
den geheelen
geheelen tijd,
tijd, dien
dien
haast geen
bij hem
hem was,
was,dwaalden
dwaalden zijne
zijneblikken
blikken nu
nu eens
eens naar
ik
ik bij
naar den
eenen,
weer na
naden
denanderen
anderen kant
kant af,
af,zonder
zonder dat
dat hij
hij ze
eersen, dan
dan weer
eene
enkele maal
maal op
op mij
mij vestigde.
vestigde. hij
Hijhuiverde
huiverdebijbijhet
hetminste
minste
eene enkele
mü zou
zou
geluid
en wist
wistmaar
maarniet,
niet,hoe
hoespoedig
spoedig hij
hij zich
zich van
van mij
geluid en
een beker
bekerale
aleaan
aantetebieden.
bieden.BovenBovenafmaken,
afmaken, zonder
zonder mij
mij zelfs een
dien
heb ik eene
eene menigte
menigtezonderlinge
zonderlingesporen
sporenontdekt,
ontdekt,die
diezich
zich
dien heb
zoo zeer in
in
in
den omtrek
omtrek zijner
zijnor woning
woning kruisten
kruisten en
en zich
zichzoozeer
in den
mij onmogelijk
onmogelijk was,
was, ze
zete
te volgen.
volgen.
elkander
elkander verwarden,
verwarden, dat
dat het mij
- Al wat
wat mijn
mijn zoon
zoon zegt,
zegt, isisongelukkig
ongelukkig maar
maar al
al tetewaar,
waar,
mompelde
François Berger.
Berger.
mompelde Francois
gij hebt
hebtvan
vantwee
twee
mannengesproken,
gesproken,kapitein
kapitein!
-— Maar
Maar gij
mannen
!
Wie isis de
deander?
ander? vroeg
vroeg de
degrootvader.
grootvader.
- De
ander, antwoordde
antwoordde de
de Outlaw,
Outlaw, is
is een
een Indiaan,
Indiaan, een
een
De ander,
zoon
van dezen
dezen stam,
stam, die,
die, ofschoon
ofschoon hij
hij nog
nog zeer
zeer jong
jong is,
is,
zoon van
reeds
beroemd mag
mag heeten,
heeten, een
een opperhoofd
opperhoofd in
in één
éénwoord,
woord,
reeds beroemd
gij allen
allen kent.
kent.
dat
dat gij
- 'ra-bash-shah!
V rij kogel
uit.
Ta-bash-shah ! riep
riep Vrij
kogel uit.
- Deze
het juist.
juist.
Deze is het
ja, hernam
hernam de
dejonkman,
jonkman, sedert
sedert eenigen
eenigen tijd
tijd isi8 zijn.
zijn
- Ja,
Ja, ja,
wel wezen
wezen moest
moest:: hij
hij haat
haat NumankNumank- gedranitzo,ls
gedrag niet zoo, als het
het wel
---

....

,
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Charaké, mijn
broeder; ; bovendien
hij zzöne
kwaadwilligij ne kwaadwilligCharaké,
mijn broeder
bovendien heeft
heeft hij
bewezen ten
tijde van
van den
den laatsten
laatsten tocht
tocht van
van
genoeg bewezen
ten tijde
heid genoeg
Numank-Charaké, die
zijn toedoen
toedoen geheel
geheel mislukt
mislukt is.
is.
Numank-Charaké,
die door
door zijn
grootvader, dat
dat Ta-bash-shah
Ta-bash-shah het
het
Onderstellende, zei
zei de grootvader,
- Onderstellende,
opperhoofd haat,
dan zie
zie ik
ik daarin
daarin weder
weder een
een van
van die
diezwakzwakopperhoofd
haat, dan
Indianenzoo
zooalgemeen
algemeen
heden van
van karakter,
karakter,welke
welkeonder
onderdedeIndianen
heden
zijn:: deze
deze haat
haat isisgeheel
geheelvan
vanleen
'eenpersoonlij
persoonlijken
aarden
enslechts
slechts
zijn
ken aard
:van een
eenalaltetelevendig
levendiggevoel
gevoelvan
vanjaloezie
jaloezietegen
tegen
uitvloeisel van
het uitvloeisel
een
tegenstander, die
die in
in den
den oorlog
oorlog gelukkiger
gelukkiger isisdan
danhij
hijzelf.
zelf.
een tegenstander,
in de
deliefde,
liefde, liet
lietdedekapitein
kapiteipererterstond
terstondopopvolgen.
volgen.
- En in
Zou hij
hij beminnen
beminnen ....
- Wat? Zou
... .
-— Uwe
kleindochter, ja,
ja, en
endat
datwel
welsedert
sederteen
eengeruimere
geruimen
Uwe kleindochter,
deOutlaw
Outlawhem
heminindede
rede.Dat
DatAvonddauw
Avonddauwgeschaakt
geschaakt
tijd,
viel de
tijd, viel
rede.
was slechts
slechts tusschen
tusschen LaLaen in
in mijne
mijne handen
handen overgeleverd
overgeleverd is,
is, was
grenay
en hem
hem afgesproken,
afgesproken, omdat
omdat hij
hij de
dehoop
hoopkoesterde,
koesterde, dat
dat
grenay en
mij later
lateraan
aanhem
hem
afgestaanworden,
worden,
het
meisje door
door mij
het meisje
zouzou
afgestaan
zooals
later van
van Lagrenay
Lagrenay zelf
zelfvernomen
vernomen heb.
heb.
zooals ik
ik later
- Maar
aan uu heb
hebikikhethet
dankte te
weten,kapitein
kapitein!! dat
dat
Maar aan
dank
weten,
de
aanslag mislukt
mislukt isis:
mijnedochter
dochtertrouwt
trouwtmet
metNumankNumankde aanslag
: mijne
hoopmeer,
meer, bracht
bracht
Charaké;
bestaat voor
voor Ta-bash-shah
Ta-bash-shahgeen
geenhoop
Charaké ; er bestaat
François
hiertegen in.
Francois Berger hiertegen
omzich
zich tetewreken,
wreken, eerst
eerst door
door zijn
zUn
- Hij
heeft de
dehoop
hoopom
Hij heeft
medeminnaar te dooden en zich vervolgens meester te makenmedinarto zchvelgnsmtrake
hijbemint,
bemint,enenmisschien,
misschien, dank
dank zij
zü de
de
van
het meisje,
meisje, dat
dat hij
van het
maatregelen,
zooals ik
ik moet
moeterkennen,
erkennen,zeer
zeergoed
goedgenomen
genomen
maatregelen, die, zooals
zijn,
het bezit
bezit tetekomen
komen van
van den
denschat,
schat,waarvan
waarvan gÜ
gij weet,
zijn, in het
en
zich tot
tot opperhcofd
opperheofd van
van uw
uw stam
stam tetelaten
latenbenoemen.
benoemen.
en zich
van Ta-bash-shah
Ta-bash-shah;;
Ziedaar
een paar
paar woorden
woorden de
de plannen van
Ziedaar in
in een
om
ze ten
tenuitvoer
uitvoertetebrengen
brengenheeft
heefthijhijzich
zichverbonden
verbonden met
met
om ze
de Indiaansche
opperhoofden, die
Lagrenay
met bijna
bijna al
al de
Indiaansche opperhoofden,
Lagrenay en
en met
uitnoodiging hier gekomen
gekomen zijn.
zijn.
heden
heden op
op uwe uitnoodiging
- 0, dat
dat isiseen
een
vreeselijkverraad
verraad!! Maar
Maar hoe
hoe zijt
zijt gij
gij
vreeselijk
zoo
kapitein??
zoo goed
goed ingelicht, kapitein
doet het
het erertoe,
toe,hoe
hoeikikdat
datweefsel
weefselontdekt
ontdekt heb,
heb,
- Wat
Wat doet
de draden
draden maar
maar va
van.
handen houd
houd ?? Weet
als
al de
in handen
Weet gij
n in
als ik
ik er al
dan
niet, dat
datikikininhethet
belang
mijner
eigeneveiligheid
veiligheidgenoodgenooddan niet,
belang
mijner
eigene
van den
den BovenBovenzaakt
ben, er
er onder
onder alle
alleIndiaansche
Indiaansche volken
volken van
zaakt ben,
te houden
houden?
zijn deze
deze spionnen,
spionnen,
Missouri
Missouri spionnen
spionnen op
op na te
? Het zijn
die
mij ingelicht
ingelicht hebben.
hebben. Nu
Nu zijt
zijtgij
gijgewaarschuwd,
gewaarschuwd, en
en het
het
die mij
om op
op uwe
uwe hoede
hoede te
te zijn.
zijn.
staat
aan uu om
staat nu
nu aan
.
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gij het
het plan
plander
dersamengezworenen
samengezworenen?
Kent gij
— Kent
ken het
heten,
en,wat
wat
u persoonlijkbetreft,
betreft, meen
meen ik
ik in
in
- Ik
Ik ken
u persoonlijk
omhet
hetteteverijdelen.
verijdelen.Dat
Datisisdedereden,
reden,waarom
waarom
staat
te zijn
zijn om
staat te
ik
aan het
hethoofd
hoofdvan
vanzulk
zulkeen
een
talrijkleger
legerhier
hiergekomen
gekomen
ik aan
talrijk
ikvijftig
vijftigonverschrokkene
onverschrokkenemannen
mannen achterachterben;
bovendien heb ik
ben ; bovendien
gelaten,
die nauwkeurige
nauwkeurige instructiën
instructiën hebben.
u dus
dus
gelaten, die
hebben. Houd
Houd u
op de
deveiligheid
veiligheidder
deroppefopper'eenvoudig
datgene, wat
wat op
eenvoudig bezig
bezig met datgene,
hoofden
uwer natie,
natie, en
en inzonderheid
inzonderheid op
op die
die van
van de
deinwoners
inwoners
hoofden uwer
van
het dorp
dorp betrekking
betrekking heeft.
heeft.
van het
- Maar
dan te doen,
doen, kapitein
kapitein?
Maar wat
wat dan
eachems waarschuwen,
waarschuwen, uu op
op uwe
uwe hoede
hoede houden
houden en
en
- De
De sachems
de dingen
dingen hun
hun gang
ganglaten
latengaan
gaan:: gij
gij moet
moet deze
deze ellenellenverder
verder de
zij er op
op verdacht
verdacht zijn.
zijn.
delingen
overrompelen, zonder
delingen overrompelen,
zonder dat
dat zij
- Gij
Gij hebt
hebt gel!jk:
gelijk :ik
ik zal
zal....
... .
- Ga
vooral met
met dedeuiterste
uiterste:omzichtigheid
:omZichtigheid te
te werk,
werk, gij
gij
Ga vooral
hebt
met zeer
zeer listige
listige vijanden
v!janden te
te doen.
doen.
hebt met
dank u,
dat gij
gij ons
ons gege- Wees
maar gerust
Wees ddaar
aa r maar
gerust op.
op. Ik
Ik dank
u, dat
waarschuwd
hebt.
waarschuwd hebt.
- Och kom
kom!! .ik
doe de
de schuld,
schuld, die
dieikikaan
aanuuheb,
heb,slechts
slechts af.
af.
Mik doe
;Maar
mij eens,
eens,wanneer
wanneerhet
hethuwelijk
huwelijkzal
zalvoltrokken
voltrokkenworden.
worden.
N aar zeg mij
- Morgen
Morgen avond.
tüd om
om tetehandelen.
handelen.
- .Mooi
Mooi zoo!
zoo ! Dan
Dan hebben
hebben w!j
wij nog tijd
op en
enverliet
verlietdedehut,
hut,door
doorzijn
z!jn zoon
zoon
Louis
Berger stond
stond op
Louis Berger
gevolgd.
betreft, jager
jager!! voegde
voegde de
de kapitein
kapitein er
er bij,
bÜ, terwijl
terwül
- Wat
Wat uu betreft,
hij
tot Vrijkogel
Vrükogel richtte,
richtte, denkt
denkt gij
gÜ niet,
niet, dat
dat het
hetverkiesverkieshij zich tot
zou zijn,
zÜn,alsalsgijgÜ
met
N umank-Charakéafspraak
afspraak maaktet
maaktet
l!jk
lijk zou
met
Numank-Charaké
gij beiden
beiden denkt
denkt te
tedoen
doen?
omtrent
omtrent hetgeen
hetgeen gij
?
ook
beleefdheidshalveblijven,
blüven,kapitein
kapitein!I
- Al moest
moest ikikhier
hierook
beleefdheidshalve
zoo
moet ik uutoch
tochbekennen,
bekennen, dat
datikikererreeds
reedsnaar
naarverlangde,
verlangde,
zoo moet
gebeur~,
mijn
broeder inlichting
inlichting te
te geven
geven omtrent
omtrent al
al wat
waterergebeurt,
mijn broeder
en
gij mij
mü dit
dittoestaat,
toestaat, zal
zal ik
ikvan
vanuwe
uwevergunning
vergunning gegeen ddaar
aa r gij
bruik maken,
maken, antwoordde
antwoordde Vrij
Vrijkogel.
kogel.
op, dat
datgij
gijuwe
uweplannen
plannenaan
aanniemand
niemand verver- Pas
vooral op,
Pas vooral
raadt,
kapitein.
raadt, hernam
hernam de kapitein.
- Vrees
daar maar
maar niet
nietvoor,
voor,antwoordde
antwoordde hij
hijlachende.
lachende.
Vrees daar
zou moeilijk
moeilijk te
te
Wij zijn
zijn Indianen
Indianen tegenover
tegenover Canadeezen
Canadeezen:: het
het zou
de slimsten
slimstcn zijn.
zijn. Gij
Gij zijt
zijt hier
hier
zeggen
vallen, wie
wie van
van beiden
beiden de
zeggen vallen,
zoo
goed alsalsthuis,
thuis,
kapitein
I Handel
dienovereenkomstig.
zoo goed
kapitein
! Handel
dienovereenkomstig.
Bovendien
mijne afwezigheid
afwezigheid niet lang
lang duren.
duren.
Bovendien zal
zal mijne
De
van don
den Missouri.
Missouri.
De outlaws van

16
16
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En nu
nu verliet
verliet Vrijkogel
Vrij kogel terstond
terstond het
het vertrek.
vertrek.
Er bleef
bleefdaarin
daarin niemand
niemand anders
anders over
over dan
dan Georges
Georges Clinton,
Clinton,
kapitein.
Charbonneau,
Charbonneau,Olivier
Olivier en
en de kapitein.
- Laat
nu eons
eens met
metelkaar
elkaarpraten,
praten,Mijnheer
MilnheerClinton
Clinton!
Laat ons nu
!
wij ininvrij
vrij treurige
treurige
zei
de Outlaw
Outlaw glimlachende.
glimlaohende. Ofschoon
Ofsohoon wij
zei de
omstandigheden
elkaar gemaakt
gemaakt hebben,
hebben, ben
ben ik
ik
omstandighedenkennis
kennis met
met elkaar
er
op gesteld,
gesteld, uuhet
hetbewijs
bewijstetegeven,
geven,dat
datikikuugeen
geenkwaad
kwaad
er op
hart
toedraag en dat
dat ik
ikmeer
meeruw
uwvriend
vriendben
bendan
dangij
gij wel
weldenkt.
denkt.
hart toedraag
- Ik geloof,
geloof, dat
dat gij
gijmijn
milnvriend
vriendzijt,
zilt,kapitein
kapitein!
antwoordde
! antwoordde
er bestaat
bestaatniets
nietstusschen
tusschenons,
ons,dat
datverwijdering
verwijdering
de
jonkman;; er
de jonkman
tusschen
zou kunnen
kunnen doen
doen ontstaan.
ontstaan.
tusschen ons zou
mij
- TIet
tegendeel is
is waar,
waar, Mijnheer
Mijnheer!! Maar
Maar vergun
vergun mij
IIet tegendeel
eerst,
een paar
paar woorden
woorden met
met dien
dien jongen
jongen Franschman
Franschman te
te
eerst, een
spreken.
op een
eenverwonderden
verwonderden
mij, Mijnheer
Mijnheer?? vroeg
vroeg Olivier
Olivier op
- Met
Met mij,
toon.
u, Mijnheer
Mijnheer!! en
ik hoop,
hoop, dat
dat gij
gij mij
mijalalspoedig
spoedig
— Ja,
Ja, met u,
en ik
beter
leeren kennen
kennen en
enovertuigd
overtuigdworden
wordenvan
vanhet
hetbelang,
belang,
beter zult leeren
dat
in uu stel.
stel.
dat ik
ik in
-— Ik
zegu dank
u dank
voor
belangstelling,antwoordde
antwoordde
Ik zeg
voor
diedie
belangstelling,
Olivier
eene zekere
zekere koelheid,
koelheid, of.;;choon
begrijp ...
Olivier met
met eene
ofschoonik
ik niet
niet begrijp...
- Treed
deze kamer
kamer binnen,
binnen,Mijnheer
Mijnheer!! dan
dan zult
zult gij
gij mij
mij
Treed deze
begrijpen.
- Wat wilt
wilt gij
gijdaarmee
daarmee zeggen?
zeggen?
- Ik wil
wildaarmee
daarmee zeggen,
zeggen,Mijnheer
Mijnheer!I dat
datgij
gijinindeze
dezekamer,
kamer,
die
aanwijs, een
een oud
oud vriend
vriend zult
zult vinden.
vinden.
die ik uu aanwijs,
Ik;.Mijnheer
Mtj nheer?? riep
riep hij
hijuit
uit;
gij bedriegt
bedriegt
- Een oud
oud vriend
vriend?
? Ik,.
; gij
u.
Gij weet
weetzonder
zondertwijfel
twijfelniet,
niet,dat
datikikeen
eenvreemdeling
vreemdeling inin
u. Gij
dit
land ben,
ben, dat
dat ik
ik er
ernog
nogslechts
slechtsweinige
weinigemaanden
maanden geleden
geleden
dit land
in
gekomen ben,
ben, en
endat
datik,ik,
behalve
weinigepersonen,
personen,
in gekomen
behalve
dede
weinige
die
hier zoo
zoo even
even bij
bij elkaar
elkaar waren,
waren, geen
geen enkelen
enkelen bekende
bekende en
en
die hier
bijgevolg
enkelen vriend
vriend heb.
heb.
bij gevolg geen
geen enkelen
- Misschien,
hernam de
de Outlaw
Outlaw glimlachende
glimlachende;; treed
treed deze
deze
Misschien, hernam
kamer
echter, in
allen gevalle
gevaUe binnen.
binnen. Als
Alsikikmij
mijbedrogen
bedrogen
kamer echter,
in allen
heb,
als de
depersoon,
persoon,die
diezich
zichdaarin
daarin bevindt,
bevindt, niet
niet een
een uwer
uwer
heb, als
nogniets
nietsaan
aanverbeurd.
verbeurd.
beste
vrienden is,
is, welnu,
welnu,dan
dan isiserernog
beste vrienden
verzeker u,
dat uw
uw
- Dat
is waar,
waar, Mijnheer
Mijnheer I !en
Dat is
en ik
ik verzeker
u, dat
zonderling
aandringen op de
de zaak
zaak mij
mij mijns
mijnsondanks
ondanks belang
belang
zonderling aandringen
inboezemt,
ook moge
moge gebeuren,
gebeuren, zie
zie ik
ik niet
niet in,
in,
inboezemt,enen wat
wat er
er ook
waarom
langer zou
zou aarzelen,
aarzelen, aan
aan uw
uwverlangen
verlangentetevoldoen.
voldoen.
waarom ik
ik langer
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- Ga
dan heen,
heen, Mijnheer
Mijnheer! ! ga
dan heen
heen!! Ik ben
ben er
er
Ga er dan
ga er
er dan
zeker van,
van, dat
dat gij
zeker
gij er
er mij
mij dank
dank voor
voor zult
zult weten.
weten.
Olivier
de deur
deur open
open en
en trad
traddedekamer
kamervan
vanVrij
Vrijkogel
kogel
Olivier deed
deed de
binnen.
-— Laat
ons nu
nueens
eensopopons
onsgesprek
gesprekterugkomen,
terugkomen, als
als gij
gij
Laat ons
het
goedvindt, Mijnheer Clinton
Clinton!! zei
zei de
de kapitein,
kapitein, terwijl
terwijl hij
hij
het goedvindt,
den
beleefd groette.
groette.
den jonkman beleefd
ben tot
tot uwe
uweorders,
orders, kapitein
kapitein!!
- Ik ben
- Ik heb
heb niet
nietalles
allesaan
aandie
dieheeren
heerengezegd,
gezegd, toen
toen ik
ik hun
hun
de
aanslagen van
van den
den squatter
squatter Lagrenay
Lagrenay en
en van
vandiens
diens medemedede aanslagen
plichtige
Ta-bash-shah vertelde
vertelde:: ik heb
heb daarbij
daarbij eenige
eenige dingen
dingen
plichtige Ta-bash-shah
met stilzwijgen
stilzwijgen voorbijgegaan,
voorbijgegaan, die uu alleen
alleenbetreffen.
betreffen.
Mij?
-- Mij?
zult zelf
zelfkunnen
kunnenoordeelen
oordeelenover
over de
dewaarheid
waarheid van
van
- Gij
Gij zult
zeg;; alleen
alleen verzoek
verzoek ik
ik u,
u, mij
mijteteverontschuldigen,
verontschuldigen,
hetgeen
hetgeen ik zeg
als
ik mij,
mij,terwijl
terwijlikikzoo
zooopenhartig
openhartig tegen
tegen uu spreek,
spreek, en
en dat
dat
als ik
om uu een
eenwaarachtigen
waarachtigendienst
diensttetebewijzen,
bewijzen,
wel
het doel
doel om
wel met het
genoodzaakt
een der
der geheimste
geheimste snaren
snaren van
van uw
uw hart
hart aan
aan
genoodzaakt zie,
zie, een
te
roeren.
to roeren.
- Maar, kapitein
kapitein!!
enkel woord
woord slechts,
slechts,hernam
hernam hij
hij met
meteene
eenezekere
zekere
- Een
Een enkel
gij hebt
hebteene
eene kuische
kuische en
enhartstochtelijke
hartstochtelijke liefde
liefde
levendigheid,
levendigheid, gij
opgevat
een allerliefst
allerliefst meisje,
meisje, wier
wier naam
naam ik hier
hier niet
niet
opgevat voor
voor een
te spreken
spreken;; voor
voor haar
haar hebt
hebtgij
gijalles
allesmet
metblijdschap
blijdschap
behoef
behoef uit te
verlaten en
en zijt
zijtgij,
gij,zonder
zondernadenken
nadenkenenen
zonderbijbedoelingen,
bijbedoelingen,
zonder
gij, een
een rijk
rijkenengeacht
geacht
man,die
dieaan
aanhet
hetleven
levenonder
onderbeschaafden
beschaafden
man,
gewoon
in het
hetdiepst
diepstvan.
van.deze
dezeverschrikkelijke
verschrikkelijkewoestijnen
woestijnen
gewoon is,
is, in
midden van
van die
die wilden
wilden met
met hunne
hunne ruwe
ruwe
doorgedrongen,
doorgedrongen,tete midden
zeden
gewoonten, terwijl gij
gij daarom
daarom gedurende
gedurende eene
eenelange
lange
zoden en gewoonten,
reis
langs nauwelijks
nauwelijks gebaande
gebaande wegen
wegen gevaren
gevaren getrotseerd
getrotseerd
reis langs
hebt, die dikwijls avonturiers
avonturierszouden
zouden afgeschrikt
afgeschrikthebben,
hebben, die
die voortvoorthebt,
gedreven
worden door
door de machtigste
machtigste drij
drij fveer, den dorst
dorst naar
naargoud.
goud.
gedreven worden
riep de
dejonkman,
jonkman, die
dieverlegen
verlegen
- Kapitein
Kapitein! ! Waarlijk
waarlijk .."...
•.. . riep
begon
worden, uit.
uit.
begon te worden,
heb ererslechts
slechtsweinige
weinigewoorden
woordenbij
bijtetevoegen
voegen:: dit
dit
- Ik heb
zoo kuisch
kuisch en
zoo rein
rein is,
is, dit
ditkind,
kind,dat
dat hare
hare
meisje, dat
meisje,
dat zoo
en zoo
hemel heeft
heeft vergeten
vergeten mee
meetetenemen,
nemen,
engelenvleugelen uit
engelenvleugelen
uit den hemel
dit beminde
beminde wezen,
wezen, dat uu liefheeft en
en dat
dathaar
haarvader
vaderniet
nietaan
aan
weergezien;; gij
gij hoopt,
hoopt, dat
dat
ten huwelijk
huwelijk wil
wilgeven,
geven,hebt
hebtgijgijweergezien
u ten
ik
gij
den tegenstand,
tegenstand, dien
dienJoshua
JoshuaDickson
Dickson - waarom
gij den
waarom zou
zou ik
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hU zich
zich tegen
tegen
naam verzwijgen?
verzwijgen? - u biedt
biedt en
en waardoor
waardoor hij
zijn naam
geluk aankant,
aankant,zult
zultoverwinnen.
overwinnen.Pas
Pas
MijnheerClinton
Clinton!
uw geluk
op,op,
Mijnheer
!
verschrikkelijk gevaar
gevaar hangt uu boven
boven het
het hoofd
hoofd en
endreigt
dreigt
een verschrikkelijk
levensgeluk voor
voor immer
immer teteverwoesten.
verwoesten.
uw levensgeluk
hemels naam,
naam, spreek
spreek opop!
riepdedejonkman
jonkman uit,
uit,
! riep
- In 's'shemels
terprooi
prooiwas,
was,
terwijl hij
hij aan
aan eene
eenezonderlinge
zonderlinge ontroering
ontroering ter
terwijl
J oshua Dickson....
Dickson ....
Joshua
Weet niet,
niet, dat
datgijgijzoo
zoodicht
dichtbijbijhem
hemwoont,
woont, want
want gij
gij
- Weet
hebt uu juist
juistopop
grenzen
zijner
koloniemetterwoon
metterwoon neerneerhebt
de de
grenzen
zijner
kolonie
Cf niets
niets van,
van, hij
hij denkt
denkt ererniet
nieteens
eensover
over;; het
het
gezet; hij
hij weet
weet er
gezet;
gevaar, dat
bedreigt, komt
komt dus
dus niet
niet van
van hem.
hem.
gevaar,
dat uu bedreigt,
dan?
van wien
wien dan
?
- Maar van
Mijnheer?? Gij
Gij zijt
zijtwaarlijk
waarlijkalalheel
heelonnoozel.
onnoozel.
- Van wien dan, Mijnheer
Denkt gij
gij dan,
dan, dat
dat de
deRoodhuiden
Roodhuiden niet
nietgoed
goedkunnen
kunnenzien,•
zien,- en
en
Denkt
dat zij
zij geene
geene oogen
oogenhebben,
hebben,evenals
evenalswij
wij?
Alde
demannen,
mannen, welke
welke
? Al
kleur ofofhunne
hunnemate
matevan
vanbeschaving
beschavingwezen
wezen
overigens hunne
hunne kleur
overigens
moge, hebben
hebben dezelfde
dezelfde hartstochten
hartstochten enendezelfde
dezelfdeondeugden.
ondeugden.
moge,
De natuur
natuur heeft
heeft ons
ons allen
alleninindenzelfden
denzelfden vorm
vormgegoten,
gegoten, alleen
alleen
De
wij aan
aan onze
onze
hebben wij,
wij, beschaafden,
beschaafden, een
een gebrek
gebrek ''meer,
hebben
meer, dat wij
opvoeding to
te wijten
wijten hebben,
hebben, en
en wel
wel huichelarij.
huichelarij. De
De Roodhuid
Roodhuid
opvoeding
ruwen
gaatregelrecht
regelrechtop
opzijn
zijndoel
doel af:
af: dat
dat is
is het
het
is
woest, ruw
is woest,
en gaat
eenige
tusschen hem
hem en
en ons
onsbestaat.
bestaat.
Benige verschil,
verschil, dat
dat er tusschen
- Dus
vooronderstelt gij
Dus vooronderstelt
gij....
... .
- Ik vooronderstel
vooronderstel niets
niets:: ik
ik ben
benzeker
zekervan
vanhetgeen
hetgeenikikzeg
zeg::
doe
onderzo~ na
na:: dat isis uwe
uwezaak
zaak;
bewaaruw
uwschat
schat:: dat
dat
doe er onderzo4k
; bewaar
gaat
alleen aan.
~an. Gij
Gij zijt
zijt niet
niet bekend
bekend met
met de
de listen,
listen, die
die er
er
gaat uu alleen
in
de woestijn
woestijn gebezigd
doet dat er
er toe
toe?? Hebt
Hebt
in de
gebezigd worden.
worden. Wat
Wat doet
gij
niet ininhunne
hunnenabijheid
nabijheid een
een van
van de
deervarenste
ervarenste jagers
jagers der
der
gij niet
groote
prairieën; ; laat
door hem
hemgeleiden
geleiden;; hij
hij isiseerlijk,
eerlijk,
groote prairieën
laat uu door
schrander
toegenegen;; hij
hij zal
zal uuniet
nietmisleiden.
misleiden. Maar
Maar
schrander en
en uu toegenegen
geloof
gij haar,
haar, die
die gij
gij liefhebt,
liefhebt, tegen
tegen een
een onherstelonherstelgeloof mij,
mij, als
als gij
baar
ongeluk, verschrikkelijker
verschrikkelijker zelfs
den dood,
dood, wilt
wilt
baar ongeluk,
zelfs dan
dan den
dan;; gij
gij hebt
hebt geen
geenoogenblik
oogenblik teteverliezen.
verliezen.
beveiligen,
beveiligen, haast
haast u dan
Wat denkt
denkt gij
gij daarvan,
daarvan,Mikgoed
Mikgocd?
?
denk, dat
dat gij
gij gelijk
gelijk hebt,
hebt, kapitein
kapitein!! gaf
gafdedeCanadees
Canadees
- Ik denk,
openhartig
antwoord, en
en dat
dat gij
gij de
de zaak
zaak goed
goed inziet.
inziet. Ik
Ik
openhartig ten
ten antwoord,
dank
voorden
dengoeden
goedenraad
raadenenvoor
voordedewijze,
wijze,waarop
waarop gij
gij
dank uu voor
dien
gegeven hebt
hebt;; ik
ik heb
heb het
het eene
eene einde
einde van
van het
het spoor
spoor in
in
dien gegeven
handen,
voegde hij
hij er
ermet
meteen
eensluwen
sluwengrimlach
grimlach bij,
bij, weldra
weldra
handen, voegde
zal
ook het
het andere
andere hebben.
hebben.
zal ik ook
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zultslagen.
slagen.
- Dat
is uwe
uwe zaak,
zaak, en
en ikikweet,
weet,dat
datgijgijzult
Dat is
Wanneer begeeft
begeeft gij
gij uuopopdedejacht,
jacht,Mijnheer
MijnheerClinton
Clinton?
P
spoedig mogelijk,
mogelijk, liet Mikgoed
Mikgoed er
er terstond
terstond op
op
- Zoo
Zoo spoedig
volgen.
- Wij zullen
zullen vanavond
vanavond na
na den
denondergang
ondergang der
der zon
zon ververtrekken.
- Kijk
eens!! dat isis ferm
fermgesproken
gesproken!!
Kijk eens
er ook
ook gebeuren
gebeuren moge,
moge, kunt
kunt gij
gij op
op mij
mij
-— Kapitein!
Kapitein ! wat
wat er
rekenen
op uw
uw toegenegen
toegenegen vriend.
vriend.
rekenen als
als op
En
hij stak
stak hem
hem de
de rechterhand
rechterhand toe,
die de
de Outlaw
Outlaw in
in de
de
En hij
toe, die
zijne drukte.
zijne
drukte.
zal er
er aan
aan denken,
denken, zeide
zeide Tom
Tom Mitchell.
Mitchell.
- Ik
Ik zal
op, antwoordde
antwoordde de
de jonkman.
jonkman.
- Daar
reken ik
ik op,
Daar reken
Op
dit oogenblik
oogenblik ging
gingdededeur
deurder
derkamer
kamervan
vanVrij
Vrijkogel
kogel
Op dit
open.
Olivier
kapitein Pierre
Pierre Durand
Durand traden
traden haar
haar binnen.
binnen.
Olivier en kapitein

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK XXIII.

de lezer
lezer kennis
kennis maakt
maakt met
metde
deplechtigheden,
plechtigheden,bij
bij
Waarin de
sluiten van
van een
een Indiaansch
lndiaansch huwelijk
huwelijk in
in gebruik.
gebruik.
het sluiten
Juist
toen kapitein
kapitein Durand
Durand en
en Olivier
Olivierhet
hetvertrek
vertrekdoor
door
uist toen
eeno deur
deur binnenkwamen,
binnenkwamen, traden
traden de
de drie
drieCanadeezen
Canadeezen het
het
eene
door eene
eene andere
andere weder
wederbinnen,
binnen,zoodat
zoodat Olivier,
Olivier, wiens
wiens openopendoor
hartig en
en oprecht
oprecht gezicht
gezichtletterlijk
letterlijkvan
vanvreugde
vreugdeblonk,
blonk,genoodgenoodde dankbetuigingen,
dankbetuigingen, die
die hij
hij tot
totden
denOutlaw
Outlawdacht
dacht
zaakt was,
was, de
zaakt
richten, zijns
zijns ondanks
ondanks tot
tot een
een meer
meer gelegen
gelegen oogenblik
oogenblik uit
uit
te richten,
stellen.
te stellen.
Toch ging
ging hij
hij terstond
terstond naar
naar hem
hemtoe,
toe,greep
greephem
hem bij
bij de
de
Toch
welke hij
hijzenuwachtig
zenuwachtigdrukte,
drukte, en
enzeide
zeide tot
tothem
hem met
met
hhand,
an d, welke
eene stem, die
die van
vanontroering
ontroeringtrilde
trilue:
Bene
:
- Kapitein!
Kapitein! woorden
woorden zijn
zijn niet
niet in
instaat
staatom
omuumijn
mijndank
dankte
te
—
degewichtige
gewichtigediensten,
diensten,diediegijgijmij
mijbewezen
bewezenhebt;
hebt;
voor de
betuigen voor
weet alles
alles;; beschik
beschik over
over mij
mij;; ik
ik behoor
behoor uu geheel
geheel toe.
toe.
ik weet
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- Ik
neem uwe
uwe belofte
belofte aan,
aan, gaf
gafdedekapitein
kapitein hem
hem glimglimIk neem
lachende
aniwoord ; ; ingeval
van nood
nood zal
zal ikikuudaaraan
daaraan
lachende ten
ten antwoord
ingeval van
herinneren.
- Hei
zij zoo
zoo!! Ik ben
ben bereid,
bereid, uu tetevolgen
volgenen
enu utotegehoorgehoorHet zij
zamen,
aan mijn
mijn vriend
vriend en
enmijn
mijnopperhoofd
opperhoofd;; maar
maar 'zult gij
zamen, als aan
dien
man, dien
dien ellendeling,
ellendeling, die
diemij
mij hier
hierisiskomen
komenopzoeken,
opzoeken,
dien man,
mij overleveren
overleveren P
aan
aan mij
mij daartoe,
daartoe, maar
maar ook
- Niet
alleen verbind
verbind ik
ik mij
Niet alleen
ook zal
zal ik uu
de
kostbare papieren,
papieren, die
die uwe
uwe rechten
rechten om
om den
den naam
naam en
en den
den
de kostbare
titel,
waarvan men
men uutracht
tracht teteberooven,
berooven, tetedragen,
dragen, op
op eene
eene
titel, waarvan
onweersprekelijke
enbeslissende
beslissendo wijze
wijzeverzekeren,
verzekeren, ter
terhand
hand
onweersprekelijke en
stellen.
Ikdank
dank u,u,kapitein
kapitein!! ik
ik dank
dank u!
uI
--- Ik
- Maar laat
laat ons
ons dat
datvoor
vooralsnog
alsnogter
terzijde
zijdelaten,
laten,en
enlaat
laatons
ons
op
datgene komen,
komen, waarbij
waarbij het
het meeste
meeste haast
haast is,
is, namelijk
namelijk op
op
op datgene
de
middelen om
om onze
onze vrienden
vrienden uit
uitden
denverschrikke
verschrikkelijken
toede middelen
lij ken toezich bevinden,
bevinden, te
te redden.
redden.
stand,
stand, waarin
waarin z!j
zij zich
Het gesprek
gesprek werd
werd daarop
daarop algemeen.
algemeen.
De beide
beide oude
oudeCanadeesche
Canadeesche jagers
jagers waren
warenmet
methunne
hunnegewone
gewone
vaardigheid
werk gegaan.
gegaan.
vaardigheid te
te werk
De voornaamste
voornaamste sachems
sachems van
vanden
denstam
stamwaren
warengewaarschuwd
gewaarschuwd
op hunne
hunne hoede.
hoede.
en
bijgevolg op
en bijgevolg
De
dappersten der
een voor
voor een
eendoor
door hen
henverwitverwitDo dappersten
der natie,
natie, die een
om op
op
tigd waren
hetgeen er gaande
gaande was,
was, waren
waren gereed
gereed om
waren van
van hetgeen
het eerste
te handelen.
handelen.
eerste sein te
Zekere
gewichtige posten
posten waren,
waren, zonder
zonder er
er veel
veelbeweging
beweging
Zekere gewichtige
geover
maken, bezet,
bezet, zekere
zekere gewichtige
gewichtige maatregelen
maatregelen in 't't geover te maken,
heim genomen.
genomen.
De Indianen
Indianen en
endedeCanadeesche
Canadeesche jagers,
jagers, die
die te
te midden
midden van
van
den
stam woonden,
woonden, wendden
wendden zulk
zulk eene
eenevolkomene
volkomene gerustheid,
gerustheid,
den stam
zij hielden
hielden de
de eer
eer van
van
zulk
een onbepaald
onbepaald vertrouwei
vertrouweu voor;
voor; zij
zulk een
hun
huis met
metzulk
zulkeene
eenehoffelijkheid
hoffelijkheid tegenover
tegenover hunne
hunne gasten
gasten
hun huis
op,
dat de
devijandelijke
vijandelijke opperhoofden,
opperhoofden, ondanks
ondanks al
hunne slimslimop, dat
al hunne
heid en
enhunne
hunnebedrevenheid
bedrevenheidin
inoverrompelingen
overrompelingenen
en bedriegerijen
bedriegerijen
de zorg,
zorg, die
die zij
zij ereraan
aanbesteed
besteed
van
allerlei aard,
aard, ondanks
ondanks al
al de
van allerlei
hadden,
hadden kunnen
kunnen ontdekken,
ontdekken, noch
een blik,
blik, noch
noch
hadden, niets hadden
noch een
een
glimlach, noch
nocheen
eenonvoorzichtig
onvoorzichtig gebaar,
gebaar, dat
dat het
hetminste
minste
een glimlach,
zou hebben
hebben kunnen
kunnen opwekken.
opwekken.
kwade
vermoeden bij
kwade vermoeden
bij hen zou
Schijnbaar
tevreden, verheugd
vrij van
van bebeSchijnbaar waren
waren allen
allen tevreden,
verheugd en
en vrij
hand gereed
gereed om
omnaar
naarde
de
kommering;
kommering ; werkelijk
werkelijk hield
hield ieder
ieder de hand
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wapenen
grijpen in
inhet
hetvooruitzicht
vooruitzichtopopeene
eeneonvermijdelijke
onvermijdelijke
wapenen te grijpen
en nabij
nabijzijnde
worsteling.
zijnde worsteling.
Men
hoorde buiten
buiten een
eengroot
grootrumoer,
rumoer,dat
datteweeggebracht
teweeggebracht
Men hoorde
werd
door de
deoorlogsfluitjes,
oorlogsfluitjes, van
van een
eenmenschelijk
menschelijkscheenbeen
scheenbeen
werd door
om hun
hun
vervaardigd,
die de
de krijgslieden
krijgslieden der
der Roodhuiden
Roodhuiden altijd
altijdom
vervaardigd, die
eentalrijke
talrijke
hals
hebben hangen,
hangen, en
en alalspoedig
spoedigdaarop
daarop bleef
bleeferereen
hals hebben
ruiterstoet, samengesteld
samengesteld uit
uitde
devoornaamste
voornaamsteopperhoofden
opperhoofdenvan
van
den
en uit
uitdie
dievan
vandedevreemde
vreemdestammen,
stammen,welke
welkevoor
voorde
de
den stam en
hut der
derjagers
jagersstaan,
staan,
plechtigheid
plechtigheid uitgenoodigd
uitgenoodigd waren,
waren, voor
voor de hut
op
welker deur
deur Numank-Charaké,
Numank-Charaké, die aan
aan het
het hoofd
hoofd van
van den
den
op welker
stoet
reed, zachtjes
zachtjes met
met zijne
zijne lans
lans klopte.
klopte.
stoet reed,
De
deur ging
ging dadelijk
dadelijk:open,
open,enendedegrootvader,
grootvader,met
metzijn
zijnzoon
zoon
Do deur
aan
zijne rechterrechter- en
en zijn
zijn kleinzoon
kleinzoon aan
aan zijne
zijne linkerhand,
linkerhand, ververaan zijne
op den
den drempel.
drempel.
toonde
toonde zich
zich op
- Wie zijt
zijt gij
gijenenwat
watmoet
moetgijgijhebben'?
hebben'?vroeg
vroeg de
de grootgrootvader
op een
een plechtigen
plechtigen toon.
toon.
vader op
- Wij zijn
zijn krijgslieden,
krijgslieden,die
dieons
onsnaar
naarde
degroote
grooteberaadslaging
beraadslaging
en
der natie
natiebegeven,
begeven,antwoordde
antwoorddeNumank-Charaké
N umank-Charaké terstond,
terstond, en
wij
vragen voor
voor een
een uur
uurgastvrijheid,
gastvrijheid, ten
teneinde
eindevan
vanonze
onzeververwij vragen
moeienissen
bekomenenenfatsoenlijk
fatsoenlijkvoor
voordedeopperhoofden,
opperhoofden,
moeienissen te bekomen
die
ons bijeengeroepen
bijeengeroepen hebben,
hebben, te
te verschijnen.
verschijnen.
die ons
- Treedt
in naam
naam van
vanden
denWacondah
Wacondahbinnen,
binnen, en
en weest
weest
Treedt in
welkom
deze nederige
nederige woning.
woning.
welkom in deze
grootengetale,
getale,broeder
broeder! IIkIkzal
zalalleen
alleen
- Wij
zijn hier
hier inintetegrooten
Wij zijn
binnentreden
met twee
twee mijner
mijnermetgezellen
metgezellen;; de
deanderen
anderenmoeten
moeten
binnentreden met
hier blij
blij ven,
ven, waar
waar hun
hunalsdan
alsdanververschingen
ververschingen kunnen
kunnentoegetoegediend
worden.
diend worden.
Gij zijt
zijt hier
hiermeester,
meester,
Handel naar
naar uw
uwgoeddunken.
goeddunken. Gij
zoolang
zal behagen,
behagen, mijn
mijn gast
gast te
te zijn.
zijn.
zoolang het
het uu zal
N
umank-Charaké stapte
van zijn
zijn paard
paardaf,
af,evenals
evenalsTa-bashTa-bashNumank-Charaké
stapte van
shah
en een
een ander
ander opperhoofd,
opperhoofd, tot
tot de
deSioes
Sioesbehoorende
behoorende en
en nu
nu
shah en
traden
allen de hut
hut binnen.
binnen.
traden allen
Ververschingen,
vooraf iningereedheid
gereedheidgebracht
gebrachtwaren,
waren,
Ververschingen, die
die vooraf
werden
terstond aan
aan de
dekrijgslieden,
krijgslieden, die
diebuiten
buitenbleven
bleven toetoewerden terstond
gediend.
Op
een wenk
wenk van
van den
dengrootvader
grootvader nam
nam iedereen
iedereen plaats
plaats aan
aan
Op een
de
tafel.
de tafel.
-Nogeenmaal,
eenmaal,weest
:weestwelkom,
welkom, in
in naam van
van den
den Grooten
GrootenGeest,
Geest,
-- Nog
waarde
gasten!! hernam Louis
Louis Berger,
Berger, terwijl
terwijlhij
hijaan
aanNumankNumankwaarde gasten
Charaké
een stoel,
stoel, die
dieaan
aanzijne
zijnerechterhand
rechterhandstond,
stond,aanwees.
aanwees.
Charaké een
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De
beide andere
andere opperhoofden
opperhoofden gingen
gingen zitten,
zitten, de
de een
een naast
naast
De beide
François
ander naast
naast Vrijkogel.
Vrijkogel.
Francois Berger,
Berger, de ander
Er
werden daarop
daarop ververschingen
ververschingen rondgediend.
rondgediend.
Er werden
Deze bestonden
bestonden uit
uitbier,
bier,whisky
whiskyen
enandere
anderegeestrijke
geestrijkedranken.
dranken.
De
bekers gingen
gingen in
in de
derondte,
rondte,enennanaverloop
verloopvan
vanbijna
bijna tien
tien
De bekers
minuten
men de
de kalumetten.
kalumett;en.
minuten stopte
stopte men
Louis
Berger klopte
klopte op
op de
detafel,
tafel,enennunutrad
tradAvonddauw
Avonddauw
Louis Berger
met
een komfoor
komfoor in de
de eene
eene hand
hand binnen
binnen;; in
in de
deandere
anderehield
hield
met een
zij
verscheidene medicijnstokken,
medicijnstokken, die
bestemd waren
waren om
om de
de
zij verscheidene
die bestemd
pijpen pp te
pijpen
te steken,
steken, opdat
opdat de vingers
rookers de
de gloeiende
gloeiende
vingers der rookers
kolen
zouden behoeven
behoeven aan
aan te
te raken.
raken.
kolen niet zouden
Het meisje
meisje naderde,
naderde, blozende
blozende en
enmet
metschuchter
schuchter.neergeslagen
neergeslagen
oogen,
als een
een gazel
gazel;; zij
zij zag
zagereropopditditoogenblik
oogenblikverrukverrukoogen, vlug
vlug als
kelijk schoon
keliik
schoon uit.
uit.
Numank-Charakó
zich tot
tothaar,
haar,keek
keekhaar
haargedurende
gedurende
Numank-Charaké wendde
wendde zich
eenige
oogenblikken met
met een
eenonverschillig
onverschilliggezicht,
gezicht, dat
datdoor
door
eenige oogenblikken
den
gloeienden blik
blik zijner
zijneroogen
oog(mgelogenstraft
gelogenstraft werd,
werd, aan
aan en
en
den gloeienden
zeide, terwijl hij
hij zich
zichtot
totden
dengrootvader
grootvaderwendde
wendde::
- Dit bekoorlijke
bekoorlijke meisje
meisje is
is zonder
zonder twijfel
twijfel uwe
uweslavin
slavin?
?
- Neen,
antwoordde de
de grijsaard
grijsaard;; het
het isis de
dedochter
dochter van
van
Neen, antwoordde
heeft haar
haar zeventiende
zeventiende levensjaar
levensjaar bereikt.
bereikt.
mijn zoon
zoon;; zij
mijn
zij heeft
- Zij
Zij isis werkelijk
werkelijk schoon,
schoon, zeide
:~eideTa-bash-shah
Ta-bash-shah met
met eene
eene
stem,
~e zijns
zijns ondanks
ondanks trilde.
trilde.
stem, die
- Denkt gij
gij er
erniet
nietover,
over,zeide
zeide
andereopperhoofd,
opperhoofd,haar
haar
hethet
andere
verbinden aan
aan een
eenberoemd
beroemdkrijgsman
krijgsman om
omdiens
dienseten
etengereed
gereed
te verbinden
en diens
diens kalli
kaIli ininorde
orde
maken, diens
diens wapenen
wapenen tetepolijsten
polijsten en
te maken,
houden?
te houden
?
Avonddauw isis nog
jong; ik
ikweet
weetniet,
niet,ofof
haarhart
hart
- Avonddauw
nog heel jong;
haar
reeds het
het gekweel
gekweel heeft
heeftgehoord
gehoordvan
vanhet
hetvogeltje
vogeltjemet
metzijne
zijne
reeds
blauwe veeren,
veeren, dat
dat het
hethart
hartder
dermeisjes
meisjesals
alseen
eenzonnestraal
zonnestraal
blauwe
verheldert; overigens
overigens zullen
zullen haar
haar vader
vader en
en ik
ikhaar
haar volkomen
volkomen
verheldert;
vrij laten
laten om
omzich
zichteteverbinden
verbindenaan
aanden
denkrijgsman,
krijgsman, die
die haar
haar
vrij
weten te
te behagen.
behagen.
heeft weten
Ooah! ! hernam
hernam het
het opperhoofd
opperhoofd der
der Sioes,
Sioes, de
de Wacondah
Wacondah
- Ooah
houdt het
het hart
hart zijner
zijner schepselen
schepselen in
in zijne
zijnehand
hand;; dikwijls
dikwijls weiweihoudt
delippen
lippender
dermeisjes,
meisjes,dede
geheimenteteontsluieren,
ontsluieren,die
dieer
er
geren de
geheimen
haar hart
hart besloten
besloten liggen.
liggen.
in haar
- Mijn
Mijn broeder
broeder spreekt
spreekt als
als een
een wijze,
wijze, zei
zeidedegrootvader.
grootvader.
—
Verscheidene opperhoofden
opperhoofden en
en verscheidene
verscheidene beroemde
beroemde
- Verscheidene
krijgslieden zitten
hiel' rondom
rondom deze
deze tafel
tafelgeschaard,
geschaard, zeide
zeide
krijgslieden
zitten hier
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Ta-bash-shah,
niemand onzer
onzer isisonwaardig
onwaardigom
omerernaar
naarte
tetrachtrachTa-bash-shah, niemand
ten,
de echtgenoot
echtgenoot van
vandededochter
dochtervan
vanuw
uwzoon
zoonteteworden
worden:
ten, de
:
waarom
men de
de proef
proef niet
nietnemen
nemen?
waarom zou
zou men
?
- Verlangen
mijne gasten,
gasten, dat
dat het
hetzoo
zoowezen
wezenmoge?
moge?
Verlangen al
al mijne
vroeg
de grijsaard.
grij saard.
vroeg de
al de
deaanwezigen
aanwezigen als
als
- Wij
verlangen het,
het, antwoordden
antwoordden al
Wij verlangen
uit éénen
één en mond.
mond.
- Laat
dan zoo
zoo geschieden
geschieden als
verlangt. Kind
Kind!! je
je
Laat het
het dan
als gij
gij verlangt.
hebt
het gehoord,
gehoord, niet
nietwaar
waar?
hebt het
?
Het meisje
meisje maakte
maakte Bene
eene buiging
ging heen.
heen.
buiging en ging
Een
oogenblik daarna
daarna trad
trad eene
eene andere
andere vrouw,
vrouw, eetre
eene IndiIndiEen oogenblik
aansche,
reeds op
op zekeren
zekeren leeftijd
leeftijd was,
was, de
de vrouw
vrouw van
van een
een
aansche, di.e
die reeds
der voornaamste
voornaamste opperhoofden
opperhoofden van
vanden
denstam,
stam, het
hetvertrek
vertrek binnen
binnen
en
zette het
het komfoor
komfoor en
en de
demedicijnstokken
medicijnstokken op
op de
de tafel
tafel neer.
neer.
en zette
naar de
stokken uit.
uit.
Iedereen
Iedereen strekte
strekte zUne
zijne hand
hand naar
de stokken
Maar
terstond daarop
daarop vertoonde
vertoonde Avonddauw
Avonddauw zich
zich weder
weder
Maar bijna terstond
en begaf
begaf zich
zichnaar
naarNumank-Charaké.
N umank-Charaké.
hem met
methare
harewelluidende
welluidende
- Opperhoofd!
Opperhoofd !zeide
zeidezij
zij tot
tot hem
stem,
terwijl zij
zij hem
hemeen
eenaangestoken
aangestokenkalumet
kalumetaanbood,
aanbood, ververstem, terwijl
waardig
dezen kalumet,
kalumet, dien
dien uwe
uwedienstmaagd
dienstmaagd uu aanbiedt,
aanbiedt,
waardig u,
u, dezen
aan
nemen.
aan te nemen.
N
umank-Charaké nam
aan, blies
blies er
ergedurende
gedurende
Numank-Charaké
nam den
den kalumet
kalumet aan,
op
een paar
paar minuten
minuten dikke
dikke rookwolken
rookwolken uit,
uit, stond
stond vervolgens
vervolgens op
en
legde zijne
zijne hand
hand op
op den
den schouder
schouder van
van het
het meisje.
meisje.
en legde
mijomringt
omringt!
- Opperhoofden,
jagers, die
die mij
Opperhoofden, krijgslieden
krijgslieden en
en jagers,
!
zeide
hij met
met eene
eene krachtige
krachtige stem,
stem, terwijl
terwijl hij
hij een
een blik
blik op
op de
de
zeide hij
aanwezigen
Avonddauw isisde
deechtgenoote
echtgenootevan
van NumankNumankaanwezigen sloeg. Avonddauw
Charaké,
vrouw van
van een
eenopperhoofd.
opperhoofd.
Charaké, de
de vrouw
Daarop hield
zijn beker
beker aan
aan liet
het meisje
meisje voor
voor en
en voegde
voegde
Daarop
hield hij
hij zijn
er op
op een
eenbevelenden
bevelenden toon
toonbij
bij::
mij tetedrinken
drinken!!
- Geef mij
Avonddauw vulde
vulde den
den beker.
beker.
Avonddauw
Het opperhoofd
opperhoofd zette
zijne
aan en gaf
gaf den
den beker
beker
zette er zij
ue lippen
lippen aan
toen
aan haar
haar over.
over.Het
Hetmeisjemeisje-dronk
dronk er
er een
een slokje
slokje uit,
uit, de
de
toen aan
beker deed
deed op
op deze
deze wijze
wijze dederondte
rondteom
omde
detafel
tafelen
enkwam
kwam
beker
ledig in
in de
dehanden
handenvan
vanNumank-Charaké
N umank-Charaké terug.
terug.
haarals
alszoodanig
zoodanig?
- Deze vrouw
vrouw isisnunudedemijne
mijne:
erkentgijgijhaar
: erkent
?
zeide
hij.
zeide hij.
- Wij erkennen
erkennen haar
haar als
als zoodanig.
zoodanig.
Morgen zal
haar naar
naar mijn
mijn kalli
kallioverbrengen.
overbrengen.
- Morgen
zal ik haar
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te houden,
houden,.
- Wij wenschen
wenschen haar
haar nog
nogeenige
eenige dagen
dagen hier
hier te
zei de grootvader.
zeidgrotva.
ik besloten
besloten heb.
heb.
- Geen uur,
uur, geen
geen seconde
seconde langer
langer dan
dan ik
- Zult
gij haar
haar dan,
dan,ook
ookzonder
zonder onze
onze toestemming,
toestemming, meemeeZult gij
nemen?
nemen ?
- Ja,
als het
hetniet
nietanders
anderskan,
kan, gaf
gafhij
hijop
opfieren
fieren toon
toon ten
ten
Ja, als
a.ntwoord.
antwoord.
Dit zeggende
zeggende stond
stond iedereen
iedereen op
op :: Avonddauw
Avonddauw had
had zich ververwijderd.
wij derd.
- Binnen
een uur
uur zal
zalhet
hetrantsoen
rantEioenvan
vanAvonddauw
Avonddauwbetaald
betaald
Binnen een
worden,
hernam het
het opperhoofd.
opperhoofd.
worden, hernam
beideandere
andereIndianen
Indianen gevolgd
gevolgd en
en
Hij
ging heen,
heen,door
doordedebeide
Hij ging
van
de aanwezigen
aanwezigen vergezeld.
vergezeld.
van al de
De drie
drieopperhoofden
opperhoofden stegen
stegente te
paard;
Numank-Charaké
paard
; Numank-Charaké
groette vriendelijk.
vriendelijk.
- Morgin,
zeido hij,
hij, terwijl
terwijl hij
hij zich
zich weder
weder aan
aan hot
hothoofd
hoofd
Morgen, zeid©
van
stoet plaatste.
plaatste.
van den stoet
De
ruiters vertrokken
vertrokken daarop
daarop in
iugalop,
galop,en
endedeCanadeezen
Canadeezen
De ruiters
traden
woning weder
weder binnen.
binnen.
traden hunne
hunne woning
Een
uur later,
later,zooals
zooalshet
hetjeugdige
jeugdigeopperhoofd
opperhoofdmeegedeeld
meegedeeld
Een uur
errijke
r!jkegeschenken,
geschenken, bestaande
bestaande ininpaarden
paarden,,
had,
werden er
had, werden
wapenen
pelterijen, die
het losgeld
losgeld of
of liever
lieverdo
dohuwelijkshuwelijkswapenen en
en pelterijen,
die het
hutgebracht
gebracht door
door
gift van
van Avonddauw
Avonddauw uitmaakten,
uitmaakten, naar
naar de
de hut
verscheidene
die,
zich
verscheideneIndiaansche
Indiaanschekr!jgslieden,
krijgslieden,
die,toen
toen z!j
zij zich
verwijderden,
minder kostbare
kostbare en
en niet
nietminder
minder prachtige
prachtige
verwijderden, niet
niet minder
geschenken
voor Numank-Charaké
N umank-Charaké terug
terug brachten.
brachten.
geschenken voor
Al deze
deze voorloopige
voorloopige plechtigheden
plechtigheden waren
waren met
metde
demeeste
meeste
nauwkeurigheid
eischen der
der
nauwkeurigheid verricht
verricht overeenkomstig
overeenkomstigde
de eischen
Indiaansche
Men glimla,che
glimla.che hierover
hierover niet
niet:: onder
onderIndiaansche etiquette.
etiquette. Men
Hendrik
en Lodewijk
Lodewijk XIV
XIVwerd
werddedeetiquette
etiquetteininFrankrijk
Frankrijk
Hendrik III en
nooit
streng in acht
acht genomen.
genomen. En
Enwaartoe
waartoe zich
zich hierover
hierover
nooit zoo
zoo streng
ook
te verwonderen
verwonderen?? Zijn
de menschen
menschen niet overal
overal hetzelfde,
hetzelfde,
ook te
Zijn do
onverschillig of
ofhunne
hunnegelaatskleur
gelaatskleurblank,
hlank, zwart,
zwart, geel
geelof
ofrood
rood is?
is?
Het was
was een
een kalme
kalme nacht.
nacht.
Niets deed
deed eenig
eenigvermoeden
vermoedenkoesteren
koesterenomtrent
omtrentde
de worsteling,
worsteling,
die
er tusschen
tusschen Numank-Charaké
Numank-Charaké en Ta-bash-shah
TII.-bash-shah zou
zou plaats
plaats
die er
grijpen,
eene worsteling,
worsteling, die
die nnaar
alle waarschijnlijkheid
waarschijnlykheid bij
bij
grijpen, Gene
aa r alle
het
aanbreken van
den dag
dag wel
wel zou
zouuitbarsten.
uitbarsten.
het aanbreken
van den
De
volgende dag
dag ging met
met allerlei
allerlei feesten
feesten voorbij.
voorb!j.
De volgende
De
Outlaw had
had de
desquatters
squattersverlaten
verlatenenenwas
wasnaar
naarzijn&
zyneDe Outlaw
.
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legerplaats
gezelschap van
van kapitein
k~pitein Pierre
Pierre
legerplaats teruggekeerd
teruggekeerd in
in gezelschap
Durand,
Georges Clinton
Clinion en
enCharbonneau.
Oharbonneau.
Durand, Olivier, Georges
zon had
hadTom
TomMitchell
Mitchellhonderd
honderd
Even
na het
het ondergaan
ondergaan der
der zon
Even na
manschappen
onverechrokkenen zijner
bende te
te
manschappenvan
van de
de meest onverschrokkenen
zijner bende
paard
doen stijgen,
stijgen, het
hetoverige
overigevan
vanhet
hetdetachement
detachementonder
onder
paard doen
de
bevelen van
van Camote
Oamote gelaten
gelaten enenzich
zichmet
metzijne
zijnevrienden
vrienden
de bevelen
zoo stilletjes
stilletjesenenmet
metzoovelo
zoovelevoorvoorverwijderd,
wel zoo
verwijderd,en
en dat
dat wel
zorgen,
dat niemand
niemand iets van
van zijn
zijn vertrek
vertrekbemerkt
bemerkt had.
had.
zorgen, dat
Overeenkomstig
de man,
man,die
dieeene
eene
Overeenkomstig Indiaansch
Indiaansch gebruik
gebruik neemt de
vrouw
trouwt, haar
haar in de
de volle
vollebeteekenis
beteekenisdes
deswoords,
woords,dat
datwil
wil
vrouw trouwt,
hij haar
haaronverhoeds
onverhoedswegrooft
wegrooft en
enmet
methaar
haar naar
naar
zeggen
dat hij
zeggen dat
hU twee
twee dagen
dagen later
laterininhet
hetdorp
dorp
de
prairie vlucht.
vlucht. Dan komt
komt hij
de prairie
terug, terwijl hij zijne vrouw
vrouw achter
achter zich
zichop
op zijn
zijn paard
paard hoeft
heeft zitten,
zitten,
deur van
van zijn
zijnschoonvader
schoonvader eene
eenemerrie,
merrie,die
dienog
nog
offert
voor de deur
offert voor
erhet
hethart
hartuit,
uit,waarmee
waarmee hij
hij
geen
veulen heeft
heeft gehad,
gehad, haalt
haalt er
geen veulen
een
kruis op
op het
hetvoorhoofd
voorhoofd zijner
zijner vrouw
vrouwen
ophet
hetzijne
zUne
een kruis
en op
maakt,
dan isisalles
allesafgeloopen
afgeloopen:
hethuwelijk
huwelijk isisgesloten
gesloten,,
maakt, en dan
: hot
de
verbintenis aangegaan.
aangegaan.
de verbintenis
De Indiaansche
lndiaansche etiquette
vereischt dit zoo.
zoo.
etiquette vereischt
Numank-Oharaké
wel, daaraan
daaraan niet
niette
te voldoen;
voldoen;
Numank-Charaké wachtte
wachtte zich wel,
van
hun kant
kant wisten
wisten de
de Canadeezen
Oanadeezen zeer
welke rol
rol zij
zij
van hun
zeer goed,
goed, welke
in deze
deze omstandigheid
omstandigheid moesten
moesten spelen.
spelen.
ophet
hetoogenblik,
oogenblik,waarop
waarop
Omstreeks
uur in
in den
den avond
avond op
Omstreeks tien
tien uur
dehut
hutvan
vanLouis
Louis
al
het gedruis
gedruis ininhethetdorp
dorpophield,
ophield,werd
werd de
al het
Berger
van alle
allekanten
kantentetegelijk
gelijk
aangevallen
dooreen
eentalrij
talrijken
Berger van
aangevallen
door
ken
troep
lndiaansche krijgslieden,
krijgslieden, die
die Numank-Charaké
Numank-Oharakó aan
aan hun
hun
troep Indiaansche
hoofd
hadden.
hoofd hadden.
doaanvallers
aanvallersdapper
dappertegemoet.
tegomoet.
De drie
drie Canadeezen
Oanadeezen trokken
trokken do
wilt gij
gij?
vroeg Louis
Louis Berger.
Berger.
-— Wat wilt
P vroeg
gijopopeene
eene
onrechtmatigewijze
wijzebij
bij
- Mijne
vrouw, die
die gij
Mijne vrouw,
onrechtmatige
u houdt,
houdt, antwoordde
antwoordde het
het opperhoofd.
opperhoofd.
En
zonder verdere
verdere gesprekken
gesprekken begon
begon de
de strijd,
strijd, een
een strijd,
strîjd,
En zonder
die
weinig verschrikkelijks
verschrikkelijks had.
had.
die weinig
de lucht
lucht
De
drio mannen
mannen deden
deden eenige
eenigegeweerschoten
geweerschoten in
in do
De drie
om
een verwoeden
vorwoeden tegenstand
tegenstand tetebieden,
bieden,waarvan
waarvaniedereen
iedereen
om een
hij maar
maar voor
voor do
de leus
leus was.
was. Het
Hetmeisje
meisje word,
werd, alsof
alsof
wist,
dat hij
wist, dat
hetpaard
paardvan
vanNumank-Charaké
Numank-Oharaké getild
getild
het eon
een veertje
veertje was,
was,opophot
do geheele
geheele troep
troepnam
nam in
inaller
aller ijlijlde
devlucht,
vlucht,terwijl
terwijl men
men
en
en do
een
zegevierend gejuich
g.ejuich aanhief.
aanhief.
een zegevierend
Deze
troep bestond
bestond uit
uitminstens
minstenshonderd
honderd krijgslieden,
krijgslieden, die
die
Deze troep

.
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bijna allen
allen tot
totdedestammen
stammenbehoorden,
behoorden,welke
welketot
tothet
hethuwehuwebijna
Waren. Hoogstens
Hoogstens tien
tien ofoftwaalf
twaalfkrijgslieden
krijgslieden
uitgenoodigd waren.
lijk uitgenoodigd
uit het
hetdorp,
dorp,waaronder
waaronder Ta-bash-shah
Ta-bash-shah zich
zich bevond,
bevond, vergevergeuit
zelden het
het jeugdige
jeugdigeopperhoofd.
opperhoofd.
zelden
deroovers
roovers verdwenen,
verdwenen, terwijl
terwijl zij
zij hunne
hunne
Nauwelijks waren
waren de
Nauwelijks
bekoorlgke prooi
prooi meevoerden,
meevoerden, of Vrijkogel
Vrij kogel kwam
kwam uit de
de hut
hut
bekoorlijke
en floot
floot op
op eene
eene eigenaardige
eigenaardige wijze.
wijze.
Aanstonds vertoonden
door een
een tooverslag,
tooverslag, krijgskrijgsAanstonds
vertoonden zich,
zich, als
als door
op hunne
hunnemustangs
mustangs gezeten
gezeten en
en van
van top
top tot
tot teen
teen
lieden die
die op
lieden
gewapend
schaarden zich
zich onmiddellijk
onmiddellijk naast
naast den
den
gewapefid waren.
waren. Deze schaarden
jongeling.
Deze
reeds te
te paard.
paard.
Deze zat reeds
- Voorwaarts!
riep hij
hij met
meteen
eenkrij
krijschende
stem, terwijl
terwijl
Voorwaarts! riep
schende stem,
hij
zijn geweer
geweer boven
boven zijn
zijn hoofd
hoofdzwaaide.
zwaaide.
hij zijn
De
krijgslieden bogen
bogen zich
zichover
overden
denhals
halshunner
hunnerpaarden
paarden
De krijgslieden
heen
verdwenen met
met de
de snelheid
snelheid des
des winds.
winds.
heen en verdwenen
En
nu hielden
hielden zij
zij gedurende
gedurende bijna
bijna een
een uur
uur een
een van
van die
die
En nu
de
verwoede
waarvan geen
pen in
in staat
staat is,
is, al
al de
verwoede tochten
tochten vol,
vol, waarvan
geen pen
b!jzonderheden
beschr!jven.
bijzonderheden te beschrijven.
BchenQn te vereenzelvigen
vereenzelvigen met
met de
de gegeDe páarden,
paarden, die
zich schenen
die zich
bereden,liepen
liepentetemidden
midden van
van den
den
dachte
hen, die
die zezebereden,
dachte aan
aan hen,
ontzagl!jkesnelheid
snelheidder
derphantastische
pbantastiscbepaarden
paarden
nacht
met dedeontzaglijke
nacht met
de Duitsche
Duitsche balladen,
balladen, terwijl
terw!jl zij
zij alle
allehinderpalen
hinderpalen teteboven
boven
uit de
kwamen,
kloven oversprongen,
oversprongen, de
deheuvels
heuvelsopop-en
enneerreden,
neerreden,
kwamen, de kloven
zonder
vaart een
enkel oogenblik
oogenblik te
te vertragen.
vertragen.
zonder bunne
hunne vaart
een enkel
paarden even
evenadem.
adem.
Na
verloop van
van een
eenuur
uurschepten
scheptendedepaarden
Na verloop
Deze
snelle tocht
tochtmaakte
maaktehen
henwoedend
woedend;
zijgevoelden
gevoelden geen
geen
Deze snelle
; zij
of teugel
teugelmeer
meer en
enreden
reden maar
maar recht
recht toe
tOQ recht
recht aan,
aan, als
als
gebit
gebit of
werden
zij door
door het
het noodlot
noodlot voortgedreven.
voortgedreven.
werden zij
-— Voorwaarts!
voorwaarts 11 riep
kogel met eene
eene krijkrijVoorwaarts! voorwaarts
riep Vrij
Vrijkogel
schende
stem.
schende stem.
En
men verdubbelde
verdubbelde zijn
zijn spoed.
spoed.
En men
Wanneer
iemand van
van zijn
zijn paard
paard viel,
viel,dan
danreed
reedmen
menover
over
Wanneer er
er iemand
zijn
lichaam heen,
heen, zonder
zonder er
er zich
zichover
overtetebekommeren,
bekommeren,zonder
zonder
zijn lichaam
hem
zien.
hem zelfs
zelfs te zien.
Eensklaps
zich geweerschoten
geweerschoten hooren
hooren:: een
een akelige
akelige
Eensklaps deden
deden zich
gloed
deed zich te
te midden
midden der
der duisternis
duisternis zien
zien;; een
eenverwoede
verwoede
gloed deed
strijd werd
werd er
er op
opeen
eenkorten
kortenafstand
afstand van
van daar
daar geleverd.
geleverd.
de punt
punt van
van zijn
zijn dolk
dolk aan.
aan.
Vrij
kogel dreef
dreef zijn
zijn paard
paard met
met de
Vrijkogel
laatste maal.
maal.
- Voorwaarts!
voor de laatste
Voorwaarts! riep
riep hij
hij voor
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De
paarden deden
deden eene
eene laatste
laatste poging
poging en
en snelden
snelden als
als een
een
De paarden
stormwind
midden van
van de
de menigte.
menigte.
stormwind te
te midden
De
krijgslieden hieven
hieven hun
hun oorlogskreet
oorlogskreet aan
aan en
enmaakten
maakten
De krijgslieden
terstond een
een begin met
terstond
met den
den strijd.
strijd.
Een tweede
tweede oorlogskreet,
oorlogskreet, door
dooreen
eentroep
troepruiters
ruitersaangeheven,
aangeheven,
die
van den
den tegenovergestelden
tegenovergestelden kant
kantkwam,
kwam,gaf
gafhun
hunantwoord.
antwoord.
die van
Het
was tijd,
tijd, dat
dat deze
deze dubbele
dubbele hulp
hulp aan
aan dengene,
dengene, dien
dien zij
zij
Het was
kwamen
helpen,.. geboden
geboden werd.
werd.
kwamen helpen,
N
umank-Charaké, die
onverhoeds aangevallen
aangevallen werd
werd door
door
Numank-Charaké,
die onverhoeds
hen,
die zijn
zijn escorte
escorteuitmaakten,
uitmaakten, maar
maar gewaarschuwd
gewaarschuwd was
was en
en
hen, die
zich
bijgevolg op
opzijne
zijne hoede
hoede hield,
hield, werd
werdeensklaps
eensklaps van
van zijn
zijn
zich bijgevolg
paard afgeworpen, terwijl
paard
terwijl hij
hij zijne
zijne vrouw
vrouw ininzijne
zijnearmen
armen meemeevoerde.
De dappere
dappere jonkman
jonkman had
had zich
zich tegen
tegen een
eendikken
dikkenboomstam
boomstam
de zeven
zevén ààacht
achtkrijgslieden,
krijgslieden, die
die hem
hem gegegeplaatst
door de
geplaatst en,
en, door
hijdeze
dezewanhopige
wanhopigeworsteworstetrouw gebleven
gebleven waren,
waren,omringd,
omringd,had
hadhij
ling
ondernomen van
van tien
tienmannen,
mannen, die
die vast
vastbesloten
besloten waren,
waren,
ling ondernomen
zich
liever te
te laten
latendooden
dooden dan
danzich
zichaan
aanhonderd
honderd over
over te
te
zich liever
geven,
die hen
hen aan
aan hun
hun haat
haat,ten
.ten offer
offer wilden
wilden brengen.
brengen.
geven, die
Avonddauw
onder een
een hoop
hoop bladeren
bladeren aan
aan den
denvoet
voetvan
van
Avonddauw was
was onder
zelf verborgen,
verborgen, en
ende
destrijd
strijdwas
wasin
in hevige
hevigemate
mateontbrand.
ontbrand.
den boom zelf
Van
al zijne
zijne metgezellen
metgezellen bleven
blevenererslechts
sle,ghtstwee
tweeongekwetst.
ongekwetst.
Van al
hij en
en zijne
zijne
Ondertusschen
N umank-Charaké nog
nog steeds
steeds ;j hij
Ondertusschen streed Numank-Charaké
beide
metgezellen schepten
schepten even
adem, uitgeput
uitgeput van
van ververbeide metgezellen
even adem,
moeienis,
hun bloed
bloed vloeide
vloeidedoor
doorverschillende
verschillende wonden,
wonden, die
dio
moeienis, hun
zijgevoelden,
gevoelden,dat
dat hunne
hunne
gelukkig niet
niet gevaarlijk
gevaarlijk waren
waren;; maar
maar zij
zij waren'
waren'
krachten
hun ontzonken.
ontzonken. Nog
Nogeenigo
eenigo minuten,
minuten, en
en zij
krachten hun
verloren,
zij gevoelden
gevoelden dit
ditenenverdubbelden
verdubbeldenhunne
hunneinspanning
inspanning;j
verloren, zij
hunne
vijanden gevoelden
hun kant
kant insgelijks,
insgelijks, zij
zij gegehunne vijanden
gevoelden dit
dit van
van hun
voelden
waarde der
der minuten,
minuten, die
die hun
hun overbleven,
overbleven, en
en snelsnelvoelden de
de waarde
den
met razende
razende woede
woede op
op deze
deze drie
drie reuzen,
reuzen, die
die zij
zij niet
niethadhadden met
den
kunnen verslaan,
verslaan, los.
los.
den kunnen
Op
dit oogenblik
oogenblik kwam
kwam erervan
vantwee
tweekanten
kanten hulp.
hulp. Gedurende
Gedurende
Op dit
bijna
tien minuten
minutenhad
haderer
eene
onbeschrijfelijkeverwarring,
verwarring,
bijna tien
eene
onbeschrijfelijke
verschrikkelijk bloedbad
bloedbad plaats.
plaats.
.
een verschrikkelijk
Daarop ontstond
diepe stilte.
stilte.
Daarop
ontstond er
er eene diepe
't
Was eene
eene sombere,
sombere, akelige
akelige stilte,
stilte, die
diegedurende
gedurende een
een
't Was
oogenblik
door geenerlei
geen erlei zegekreet
zegekreet verbroken
verbroken werd.
werd.
oogenblik door
de verraders
verraders waren
warendood,
dood,een
eenenkelen
enkelenuitgezonderd,
uitgezonderd, juist
juist
Al de
diengene, waarop
waarop men
gemunt had.
had.
diengene,
men het gemunt
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Dit was
was Ta-bash-shah.
Ta-bash-shah.
devlucht
vluchtgenomen.
genomen. Hoe?
Hoe P Dat
Datwist
wistniemand
niemand 4e
te
Hij
had de
Hij had
zeggen.
llij
hadgevochten
gevochten als
als een
eenleeuw
leeuwmet
metalaldede
woededer
derwanwan14 had
woede
hoop;
hij eensklaps
eensklaps op
op het
hetoogenblik,
oogenblik,waarop
waarop
hoop ; daarop
daarop was
was hij
Vrij
kogel, na
hem door
door een slag
slag met
met zijn
zijn geweerkolf
geweerkolf op
op den
den
Vrijkogel,
na hem
grond
hebben doen
doen neerstorten,
neerstorten, zich
zich op
op hem
hemwierp
wierpom
omzich
zich
grond te hebben
maken,letterlijk
letterlijktusschen
tusschen zijne
zijne vingers
vingers
van
hem meester
meestertetemaken,
van hem
doorgeglipt
verdwenen, zonder
zonder dat
dat het
het mogelijk
mogelijk was,
was, hem
hem
doorgeglipt en verdwenen,
vinden.
terug
terug te vinden.
De eerste
eerste zorg
zorg van
van Vrijkogel
Vrij kogel en
en van
vanTom
TomMitchell,
Mitchell,die
diehet
het
bevel
over den
dentweeden
tweedentroep
troepvoerde,
voerde,was,
was,Numank-Charaké
N umank-Charaké
bevel over
te zoeken.
zoeken.
er aangestoken.
aangestoken.
Fakkels
werden er
Fakkels werden
Het
slagveld bood
bood een
verschrikkelijk schouwspel
schouwspel aan,
aan, de
de
Iet slagveld
een verschrikkelijk
lijken lagen
lagenopeengehoopt
opeengehoopt rondom
rondom den
den boom,
boom, waar
waar de
de strijd
strijd
met de meeste verbittering geleverd was.
metdsvrbingeldwas.
Men
moest zich
zich eon
eendoortocht
doortocht tetemidden
middenvan
vanhen
henbanen
banen
Men moest
om
totNumank-Charaké
N umank-Charaké en
enzijne
zijnebeide
beidedappere
dappere metgezellen
metgezellen
om tot
door
dringen, die
diedoor
door deze
deze lijken
lijken als
als door
door een
een wal
wal omomdoor te dringen,
geven waren.
waren.
De drie dappere krijgslieden
krijgsHeden waggelden
waggeldenals
alsdronken
dronken menschen:
menschen:
de
wanhopige strijd,
stryd, dien
dien zij
zijzulk
zulkeen
eengeruimen
geruimen tijd
tyd volgevolgede wanhopige
houden
hadden, terwijl
terwijl zij
zij hunne
hunne krachten
krachten vertiendubbelden,
vertiendubbelden,
houden hadden,
had hun
hun Bene
eene zenuwachtige
zenuwachtigeoverspanning
overspanningbezorgd,
bezorgd,zoodat,
zoodat,nu
nuzij
zij
niet meer
meer teruggehouden
teruggehoudenwerden
werdendoor
doorde
dekoortsachtige
koortsachtige gejaagdgejaagdheid
van den
den strijd,
strijd, alalhunne
hunnegeestkracht
geestkrachteensklaps
eensklaps vernietigd
heid van
zagen niet meer,
meer, zij
zij gevoelden
gevoelden niet
nietmeer,
meer,zij
zijhadden
hadden
was;
was ; zij
zij zagen
de
kracht zelfs
zelfs niet
niet om
om een
eenwoord
woord tetestamelen,
stamelen, en
onlagen
lagen
de kracht
werkeloos
gedachteloos op
de lijken
lijken hunner
hunner gesneuvelde
gesneuvelde
werkeloos en
en gedachteloos
op de
vijanden.
Hunne
vrienden hadden
hadden vrij
vrij wat
wat moeite
moeite om
om hen
hen weer
weer tot
tot
hunne vrienden
zich
zelven tetedoen
doenkomen;
komen; het
hetwas
wasslechts
slechtsmet
metbehulp
behulp van
van
zich zelven
slaagde, hen
hen in
in
allerlei
zorgen en voorzorgen,
voorzorgen, dat
allerlei zorgen
dat men
men er
er in slaagde,
het
leven terug
terug te
te roepen.
roepen.
het leven
den mensch
mensch hebben
hebben grenzen,
grenzen, die hij
hij niet
niet
De krachten
krachten Van
van den
ongestraft
kan overschrijden
overschrijden;; de
de heldenmoed,
heldenmoed, hoe
schoon deze
ongestraft kan
hoe schoon
zouook
ookthans
thansblijken..
blijken.
ook
wezen moge,
moge, isisvaak
vaaknoodlottig.
noodlottig.DitDit
ook wezen
zou
Het gelukte
gelukte aan
aan de
deijijverige
enoplettende
oplettendezorgen
zorgenvan
vanAvondAvondvorige en
dauw,
jagers en
en van
van Tom
Tom Mitchell,
Mitchell, bijna
bijna een
een wonder
wonder
dauw, van
van de jagers
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te
verrichten. De
Dedrie
driekrijgslieden
krijgsliedenkeerden
keerdenlangzamerhand
langzamerhand
te verrichten.
tot
het leven
leventerug
terug; jverkwikt
verkwiktdoor
doordede
hartsterkingen, die
die
tot het
hartsterkingen,
hunne
vrienden hun
huntoedienden,
toedienden, en
envooral
vooral hoovaardig
hoovaardig op
op de
de
hunne vrienden
zijbehaald
behaaldhadden,
hadden,gevoelden
gevoeldenzij
zij zich
zich eindelijk
overwinning, die
die zij
sterk genoeg, niet alleen om op te staan; want wij herhalen sterkgno,ialmptesn;waijhrle
het,
door een
eenzonderling
zonderling toeval
toeval waren
waren hunne
hunne wonden
wonden slechts
slechts
het, door
lichte
onbelangrijke schrammen
schrammen; ; maar
spoedig was
was het
het
dichte en onbelangrijke
maar al
al spoedig
hun
mogelijk, weer
weer te paard
paard te stijgen
stijgen en
en den
den weg
weg naar
·naar het
het
hun mogelijk,
.dorp
slaan.
dorp stapvoets
stapvoets in
in te slaan.
opaangedrongen,
aangedrongen, do
de gebruiken,
gebruiken,
N
umank-Charaké had
Numank-Charaké
had er op
bij de
de plechtigheid
plechtigheid van
van het
het
die
door de
de Indiaansche
lndiaansche etiquette
etiquette bij
die door
huwelijk
voorgeschreven worden,
einde toe
toe tetevolbrengen,
volbrengen,
huwelijk voorgeschreven
worden, ten
ten einde
maar
het gelukte
gelukte aan
aanzijne
zijnevrienden
vrienden eindelijk,
eindelijk, hem
hem te
te doen
doen
maar het
zijn, er
er inintetevolharden,
volharden,
begrijpen,
dwaasheid zou
begrij pen,dat
dathet
het een
een dwaasheid
zou zijn,
alleen
in dedewoestijn
woestijnteteblijven,
blijven,waar
waarzijne
zijnevijanden
vijandenspoedig
spoedig
alleen in
dood
terug
zouden komen,
komen, gedreven
gedreven door
door den
denwensch
wenschom
omden
dendood
terug zouden
der
hunnen te
te wreken.
wreken.
der hunnen
Bij
het aanbreken
aanbreken van
van den
dendag
dagreden
redendedebeide
beidetroepen,
troepen,
Bij het
die zich
zich vereenigd
vereenigd hadden
hadden en
enhet
hetopperhoofd
opperhoofden
en diens
diens jeugdige
echtgenoote
zegepraal in
in het
hetmidden
midden hadden,
hadden, het
hetdorp
dorp
echtgenoote als
als in zegepraal
binnen.
De
stammen, die
dietot
totdedeplechtigheid
plechtigheiduitgenoodigd
uitgenoodigd waren,
waren,
De stammen,
waren
verdwenen, terwijl
terwijl zij
zij ieder
iederter
terplaatse,
plaatse,waar
waarzij
zijgekamgekamwaren verdwenen,
peerd
waren, een bundel
bundel pijlen
pijlen achtergelaten
achtergelaten hadden,
hadden, die
die aan
aan
peerd waren,
·de
punten in
in bloed
bloed gedoopt
gedoopt en
en met
met het
het vel
vel an
Tan een
een adder
adder
.de punten
aan
elkaar gebonden
gebonden waren.
waren.
aan elkaar
Dit was
waseene
eeneoorlogsverklaring
oorlogsverklaring met
met inachtneming
inachtneming van
van alle
alle
gebruikelijke vormen.
vormen.

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK XXIV.
Hoe
Lagrenay een
een bezoek
bezoek ontving,
ontving, waarop
waarop hij
hij niet
niet
Hoe Lagrenay

gerekend
wat daaruit
daaruit voortkwam.
voortkwam.
gerekend had,
had, en wat
Het was
was omstreeks
omstreeks acht
acht uren
uren in
in den
den avond.
avond. De
De wind
wind blies
blies
onstuimig
deed de
de ontbladerde
ontbladerde takken
takken der
der boomen
boomen uit
uit het
het
onstuimig en deed
woud
met een
een klagend
klagend geluid
geluidtegen
tegenelkander
elkanderaankomen
aankomen;; het
het
woud met
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akelig
gehuil der
der roode
roode wolven
wolven vermengde
vermengde zich
met het
het
akelig gehuil
zich met
~chor
gebrul der
derjaguars
jaguars;
deMissouri
lfissouristuwde
stuwdezijne
zijnewateren,
wateren,
schor gebrul
; de
die in
op de
de oevers
oevers braken,
braken, met
met een
een hevig
die
in ontzaglijke
ontzaglijke golven
golven op
plantage van
van den
den squatter
squatter
gebruis
gebruis voort.
voort. Iedereen
Iedereen op
op de
de plantage
Lagrenay
sliep of
of scheen
scheen althans
althans te
te slapen.
slapen.
Lagrenay sliep
,De
grijsaard alleen
alleen waakte
waakte nog.
nog.
De grijsaard
zijn rieten
rieten
Bij
het wegstervende
wegstervende vuur
vuur van
van den
denhaard
haard ininzijn
Bij het
opzijne
zijnebeide
beide handen
handen
leuningstoel
het hoofd
hoofd op
leuningstoel gezeten,
gezeten, met
met het
en
met de
de ellebogen
ellebogen op
op eene
eene kreupele
kreupele tafel
tafel leunende,
leunende, .las
las de
de
en met
of liever
liever hield
hieldhij
hijzijne
zijneoogen
oogengevestigd
gevestigdop
opeen
een bijbel,
squatter
squatter of
die voor hem lag en die door het flauwe licht eener walmendedievorhmlagn etfuwlichnramed
lamp
ternau wernood verlicht
verlicht werd.
werd.
lamp ternauwernood
nijdiguitzag,
uitzag, lag
lag aan
aan
Zijn
hond, een
een groote
grooto dog,
dog, die
dieerernijdig
Zijn hond,
zijne
voeten, met
met den
densnoet
snoetopopzijne
zijne
voorpootenleunende,
leunende,
zijne voeten,
voorpooten
terwijl hij
hij naar
naarhet
hetminste
minsteverdachte
verdachte geluid
geluid luisterde
luisterde en
en
somtijds
en aanhoudend
aanhoudend gebrom
gebrom deed
deed hooren.
hooren.
somtijds een
eon dof en
Was Lagrenay
het lezen
lezen?? Dat
Dat was
was niet
nietwaarschijnlijk,
waarschijnlijk,
Lagrenay aan het
Qenuur
uurhield
hieldhield
hieldhijhijzijne
zijneoogen
oogen
want
sedert meer
meer dan
dan een
want sedert
boeklag
lagslechts
slechtsvoor
voor
op
dezelfde bladzijde
bladzijde gevestigd.
gevestigd. Zijn boek
op dezelfde
de
leus voor
voor hem
hem op
op de
de tafel
tltfel en
en stoorde
stoorde hem
hem niet
niet in
in't'tminst
minst
de leus
in zijne
zijne gedachten,
gedachten, die,
die,naar
naarhet
het
meerdere
fronsenzijner
zijnerz zware
meerdere
fronsen
ware
oordeelen, gedurig
gedurig meer
meer van
van een
eenernstiger
ernstiger
wenkbrauwen
wenkbrauwen te
te oordoelen,
aard werden.
werden.
herhaalde' malen
malen had
had de
desquatter
squattermet
metkwalijk
kwalijk ververReeds
Reeds herhaalde
klok, die in
in een
een
holen
ongeduld zijn
zijn blik
blikgevestigd
gevestigdop
opeen
een, klok,
holen ongeduld
hoek
van hot
hot vertrek
vertrekstond,
stond,dat
dattusschen
tusschentwee
tweehaakjes
haakjes de
de
hoek van
pronkkamer
huis was,
was, en
en had
had dien
dien daarop
daarop weder
weder op
op
pronkkamer van
van het huis
zijn bijbel
bijbel doen
doen rusten,
rusten,toen
toeneen
eenzacht
zachtgesis,
gesis, alsof
alsof het
het dat
dat
van
ratelslang was,
was, zich
zich buiten
buiten deed
deed hooren.
hooren.
van een ratelslang
In een
een oogenblik
oogenblik waren
waren Lagrenay
Lagrenay en
en zijn
zijn hond
hondovereind.
overeind.
Lagrenay
greep een
een geweer,
geweer, dat
dataan
aanden
denschoorsteenmantel
schoorsteenmantel
Lagrenay greep
v~n!den
Idenhond
hond rezen
rezen te
te berge,
berge, hij
hij hield
hield zijn
zijn
hing,
de haren
harenvan
hing, de
bek
geopend, waardoor
eene dubbele
dubbele rij scherpe
scherpe tanden
tanden te
te
bek geopend,
waardoor er
er eene
voorschijn
deed een
een dof
dof gebrom
gebrom hooren,
hooren, terwijl hij
hij
voorschijn kwam,
kwam, en
en deed
op zijn
zijn baas
ba.as gevestigd
gevestigd hield.
hield.
zijne
schrandere oogen
oogen op
zijne schrandere
- Koest,
Rock!! koest
koest!! zei
zei de
de squatter
squatteropopeen
eenzachten
zachtentoon,
toon,
Koest, Rock
eenvriend
vriend!
terwijl hij
hij den
denhond
hondmet
metde
dehand
handstreelde,
streelde, 't'tisiseen
!
De
hond hield
hield met
metbrommen
brommen op
op en
en ging
ging achter
achter zijn
zijn baas
baas
De hond
staan.
Deze
deur en
en luisterde.
luisterde.
Deze begaf
begaf zich
zich naar
naar de deur
I
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- Wie
daar?
vroeg hij,
hij, terwijl
terwijl hij
hij zijne
zijne stem
stem zooveel
zoo veel
Wie isisdaar
? vroeg
mogelijk
dempte.
mogelijk dempte.
- Een
vriend, gaf
gaf men
men hem
hemterstond
terstond ten
tenantwoord.
antwoord.
Fen vriend,
uur van
van den
den nacht
nacht dwalen
dwalen er
er zeker
zeker heel
heel weinig
weinig
- Op
Op dit
dit uur
vrienden
goede bedoelingen
bedoelingen in
in de
de prairie
prairie rond.
rond.
vrienden met
met goede
- Dat
weet ik
ik wel,
wel, maar
maar ik
ikword
word verwacht;
verwacht; het
hetisisnegen
negen
Dat weet
nur,
maan komt
komt op
op;; hier
hier bon
ben ik
ik;; doe
doe mij
mij open
open!I
nur, de maan
Deze
volzin was
waszeker
zekervooruit
vooruitafgesproken,
afgesproken, want
want de
de deur
deur
Deze volzin
werd
terstond daarop
daarop opengedaan.
opengedaan.
werd terstond
Alleen
traden er,
er, in
in plaats
plaats van
vanéén
éénman,
man, twee
twee te
te gelijk
gelijk
Alleen traden
de hut binnen.
dehutbin.
- Wat moet
moet dat
datbeteekenen
beteekenen ? riep
riep de
de squatter
squatter uit,
uit, terwijl
terwijl
hij
zich gereed
gereed maakte
maakte om
omzich
zichteteverdedigen
verdedigenen
enzijn
zijnhond
hond
hij zich
dapper
ging staan.
staan.
dapper voor
voor hem
hem ging
- Laat
uw geweer
ge\'ieer maar
maar zakken
zakken en houd
houd uw
uw hond
hond vast,
vast,
Laat uw
jager!! zeide
zeide eon
een der
der beide
beide mannen,
mannen, wij
wij willen
willen uu geen
geen
oude
oude jager
kwaad
doen, onze
onze bedoelingen
bedoelingen zijn
zijn van
vaneen
eenvriendschapvriendschapkwaad doen,
pelijken
aard.
pelijken aard.
- Wie bewijst
bewijst mij
mij dat
dat?
hernam hij
hij terstond,
terstond, zonder
zonder zijne
zijne
? hernam
dreigende
houding op
optetegeven,
geven,ikikverwachtte
verwachttegeen
geenvan
vanuubeiden.
beiden.
dreigende houding
ookzoo.
zoo ..
Maar onderstel
onderstel eens,
eens, dat
dat wij
wiju ugastvrij
gastvrij-- Dat isis ook
, Maar
heid
vroegen, zoudt
zoudt gij
gij ons
ons deze
deze dan
dan weigeren
weigeren?
heid vroegen,
De
grijsaard schudde
schudde met
met het
het hoofd
hoofd en
onscheen
scheen in
in twijfel
twijfel
De grijsaard
te staan.
staan.
- Hoe
komt het,
het,dat
datgijgijmij
mijjuist
juist
dezelfdewoorden
woorden ten
ten
Hoe komt
dezelfde
antwoord
hebt, welke
welke hij,
hij, dien
dienikikverwachtte,
verwachtte, zou
zou
antwoord gegeven
gegeven hebt,
spreken?
spreken
- Misschien
dit toeval,
toeval, misschien
misschien is het
het iets
ietsanders
anders;; in
in
Misschien isis dit
allen
gevalIe herhaal
herhaal ik
iku,u,dat
datgijgijalthans
althans
voorhet
hettegenwoortegenwoorallen gevalle
voor
dige
niets van
van ons
ons tetevreezen
vreezenhebt
hebtenendat,
dat,wanneer
wanneeronze
onze
dige niets
verhouding
zal toe
toe teteschrijschrijverhouding later
later verandert,
verandert,dit
dit alleen
alleen aan
aan u zal
ven zijn.
zijn.
- Het zij
zij zoo
zoo!! zeide
zeide hij,
hij, terwijl
terwijl hij
hij de
dekolf
kolfvan
van zijn
zijn geweer
op
den grond
grond neerzette
neerzette;; ikikverlaat
verlaatmij
mijopopu u;
koest,Rock
Rock!
op den
; koest,
!
Komt
binnEln, Mij
Mijnheeren!
mijne gasten.
gasten.
Komt binnen,
nheeren ! gij
gij zijt mijne
- Met
genoegen.
Met alle genoegen.
Dit zeggende
zeggende traden
traden zij
zij het
het huis
huis binnen.
binnen.
Lagrenay
wat hout
hout op
op het
hetvuur,
vuur,draaide
draaidededelamp
lampwat
wat
Lagrenay legde
legde wat
op,
kreeg uit
uiteene
eenekast
kasteen
eenstuk
stukwildbraad,
wildbraad,een
eenwittebrood,
wittebrood,
op, kreeg
een
kruik ale
aleeneneen
eenflesch
fleschFranschen
Franschenbrandewijn,
brandewijn, welk
welk een
een
een kruik
De
ouila W8 van
vaD d
den
Miasourl.
De outlaws
en Missouri.
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ander hij
hij op
op de
detafel
tafelneerzette,
neerzette,schoof
scho(}fstoelen
stoelenbijbijenenzeide,
zeide,
en ander
hij de
devreemdeling
vreemdelinggroette
groette:
terwijl hij
:
terwijl
Gij zijt
zijt mijne
mijne
Gaat zitten,
zitten, eet
eet en
en drinkt
drinktonbeschroomd.
onbeschroomd. Gij
- Gaat
de bescherming
bescherming mijner
mijner eer.
eer.
gasten en
en staat
staat onder
onder de
gasten
hij zelf
zelfzitten,
zitten,dedebeide
beidemannen
mannenvolgden
volgden zijn
zijn
Daarop ging
ging hij
Daarop
voorbeeld na, en nu begonnen alle drie te eten en te drinken,vorbeldna,ug ledritn ke,
zij oude
oude vrienden
vrienden geweest.
geweest.
waren zij
als waren
de gasten,
gasten,overeenkomstig
overeenkomstig het
het gebruik
gebruik
Ondertusschen hadden
hadden de
Ondertusschen
op de
de grenzen,
grenzen, hunne
hunnewapenen
wapenenbinnen
binnenhet
hetbereik
bereikhunner
hunnerhand
hand
op
gehouden.
Toen hun
hun eetlust
eetlust bevredigd
bevredigd was,
was,stak
stakmen
men pijpen
pijpen op,
op, en
en
Toen
hij oordeelde,
oordeelde,
nu wendde
wendde Lagrenay
Lagrenay zich
zich tot
tot zijne
zijne gasten,
gasten, dam.
daa!' hij
nu
omeen
eengesprek
gesprekaan
aanteteknoopen
knoopen
dat het
het oogenblik
oogenblikgekomen
gekomenwas
wasom
dat
hijvan
vandeze
dezemannen,
mannen,
en tetevernemen,
vernemen,wat
watgoeds
goedsofofkwaads
kwaadshij
en
bijoverrompeling
overrompeling ofofbijna
bijnadoor
door geweld
geweldbinnenbinnendie zijn
zijn huis
huisbij
die
gedrongen waren,
waren, te hopen
hopen had.
had.
gedrongen
nu, Mijnheeren
Mijnheeren!! zeide
.t:eidehij
hijmet
meteen
eeneenigszins
eenigszinsgedwongedwon- En nu,
—
mij tetezeggen,
zeggen,wie
wiegij
gijzijt
zijten
en
gen
glimlach, verzoek
verzoek ik
u, mij
gen glimlach,
ik u,
welke
gewichtige reden
reden uu nog
nogzoo,
zoo,laat
laatopopden
denavond
avondnaar
naar
welke gewichtige
mijne nederige
nederige woning
woning gevoerd
gevoerd heeft.
heeft.
gij ons
onsniet,
niet,Master
MasterLagrenay
Lagrenay?~ antwoordde
antwoordde diegene
diegene
- Kent gij
der
beide vreemdelingen,
vreemdelingen, die
die tot
totdusverre
dusverre het
hetwoord
woord alleen
alleen
der beide
wij wonen
wonen zoo
zoo dicht
dicht
gevoerd
Dat verwondert.
verwondert. mij,
want wij
gevoerd had.
had. Dat
mij, want
bij
elkander, als
in de
de prairie
prairie maar
maar mogelijk
mogelijk is.
is.
bij elkander,
als dit
dit in
- Dat
kan wel
wel zijn,
zijn, Mijnheeren
Mijnheeren! ! maar
maar toch
het, geloof
geloof
Dat kan
toch is het,
eer heb,
heb, u te
te zien.
zien.
ik,
de eerste
eerste maal,
maal, dat
ik, de
dat ik
ik de
de eer
- Dat
vooronderstel ik ook,
ook, te
te meer
meer daar
daar ik
ik eerst
eerstsedert
sedert
Dat vooronderstel
denabijheid
nabijheid de
deomstreken
omstreken nog
nogslechts
slechts
mijne
in de
mijne vestiging
vestiging hier in
weinig
bezocht en
en bovendien
bovendien een
een vrij
vrij langen
langentocht
tochtgedaan
gedaan
weinig bezocht
hcb,
waarvan ik
ik eerst
eerstvandaag
vandaagininden
dennamiddag
namiddagteruggekomen
teruggekomen
heb, waarvan
zooben;
bezoek heb ik
ik voor
voor uubestemd
bestemd:: ikikheb
heb:: zooben ; mijn
mijn eerste
eerste bezoek
als
gij ziet,
ziet, geen
geen tijd
tijd verloren
verloren laten
laten gaan.
gaan.
als gij
- Deze
groote haast,
haast, welke
welke gij
gij gemaakt
gemaakt hebt
hebt om
om uuNierhierDeze groote
om nader
nader kennis
kennis met
met uu
heen
begeven, doet
doet mijn
mijn verlangen
verlangen om
hoen te
te begeven,
te
maken slechts
slechts toenemen.
toenemen.
te maken
dat betreft,
betreft, Master
Master LagrenayLagrenay! ! ik
ik heet
heet Samuel
Samuel
-— Wat dat
wij zijn
zijn de
de nieuwe
nieuwe
Dickson,
hier is
is mijn
mijn broeder
broeder Joshua;
Joshua; wij
Dickson, en
en hier
Elandsvallei. En ik
ik voeg
voegererbij,
bij,dat
datwij
wij geheel
geheel
bezitters
bezitters van
van de Elandsvallei.
tot
dienst zijn.
zijn. Ziezoo,
Ziezoo, nu
nu isisdedekennis,
kennis,denk
denkik,
ik,gemaakt.
gemaakt.
tot uw dienst
- Zeker,
Mijnhooren!
gezicht
Zeker, Mij
nheeren !zeker!
zeker !gaf
gafLagrenay,
Lagrenay, wiens
wiens gezicht
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eensklaps
opgeklaard was,
terstond ten
antwoord, mij
mij is
is zelfs
zelfs
eensklaps opgeklaard
was, terstond
ten antwoord,
zoonHarry,
Harry,Master
Master
een
uitstekende dienst
dienst bewezen
bewezen door
door uw
uw zoon
een uitstekende
Joshua! Het
Joshual
Hetis iseenige
eenige
dagengeleden,
geleden,dat
~at hij
hij mij
mij het
het leven
leven
dagen
gered heeft.
gered
heeft.
zoo;; hij
hij heeft
heeft mij
mij iets
ietsvan
vandie
diezaak
zaakverteld
verteld;
maar
- Juist
Juist zoo
; maar
op de
degrenzen
grenzen
dat
zijn van
van die
die diensten,
diensten, welke
welke men
men elkander
elkander op
dat zijn
dagelijks
bewijzen, en
de jongen
jongen denkt
denkt er
erniet
nietmeer
meer
dagelijks moet
moet bewijzen,
en de
over:
u.
over : dat
dat verzeker
verzeker ik
ik u.
- Dat
'welmogelijk,
mogelijk, Master
Master Joshua!
Joshua I maar
maar ik, dien
dien hij
hij
Dat isis wel
....
van
een verschrikkelijken
verschrikkelijken dood
van een
doodgered
geredheeft
heeft....
Welnu?
welnu ?
-- Heb
nog niet
niet vergeten.
vergeten.
Heb dit nog
- Houd
daar maar
maar meè
ons nu
nu over
over onze
onze zaken
zaken
Houd daar
meé op I! Laat
Laat ons
spreken.
gij mijn
mijnneef
neefverzocht
verzocht
- Had de
desamenkomst,
samenkomst, waarom
waarom gij
hadt,
betrekking op
op dezen
dezen dienst
dienst ?P vroeg
vroeg Samuel.
Samuel.
hadt, betrekking
zoo, Master
Master Samuel
Samuel!! zeide
zeide Lagrenay,
I.Jagrenay, ik houd
houd er
cr
- .Tuist
Juist zoo,
van,
voor zooverre
zooverre mij
mij zulks
zulksmogelijk
mogelijk is,
is,mij
mijerkentelijk
erkentelijk te
te
van, voor
betoonen
het goede,
goede, dat
datmen
menaan
aan mij
mij doet,
doet, evenals
evenals ik
ik
betoonen voor
voor het
mij aandoet
aandoet weet
weet tetewreken.
wreken.
de
beleedigingen, welke men
men mij
de beleedigingen,
- Dit
is dedehandelwijze
handelwijze van
van een
eendapper
dapper man,
man, en
en zegt
zegt
Dit is
oog om
om oog
oog en
entand
tand
de
wet der
derprairieën
prairieën bovendien
bovendien niet
niet:: oog
de wet
om tand
tand??
- Dat
waar, en deze
deze wet
wet isis billijk.
billijk.
Dat is waar,
-— Dat
Z!t! ik
ikniet
nietbetwisten,
betwisten,maar
maar als
als dit
dituuhetzelfde
hetzelfde is,
is,
Dat zal
wij nog
nog eens
eens op
op mijn
mün neef
neef terugkomen,
terugkomen, en
en als
als gij
gij er
er
moeten
moeten wij
niet
op tegen
tegen hebt,
hebt, verzoeken
verzoeken wij
wij u,
u, ons
ons de
deredenen
redenen tetedoen
doen
niet op
kennen,
die uuhadden
haddendoen
doenbesluiten,
besluiten, met
methem
hem eene
eenesamensamenkennen, die
komst tegen
tegen heden
heden avond
avond af
af te
te spreken.
spreken.
komst
- Ik
heb geenerlei
geenerlei reden
reden om
omuw
uwverzoek
verzoektoteweigeren.
weigeren.
Ik heb
Deze
redenen zijn
zijn eervol,
eervol, gij
gij zult
zultdaarover
daarover weldra
weldra zelf
zelfkunkunDeze redenen
wel eens
eens willen
willen weten,
weten,
nen oordoelen,
oordeelen, intusschen
nen
intusschenzou
zou ik
ik wel
waarom gij, Mij
Mijnheeren
hij op
opdoze
dezesamenkomst
samenkomstververwaarom
nheerenI !en
en niet hij
schenen
is.
schenen is.
- Niets
Niets isiseenvoudiger
eenvoudiger dan
dandit,
dit,Master
MasterLagrenay
Lagrenay!I antantwoordde Joshua.
gezegd heb,
heb, ben
ben ik eerst
eerst heden
heden
woordde
Joshua.Zooals
Zooalsik
ik uu gezegd
de rivier,
rivier, die
diebijna
bijna
weder thuis
thuis gekomen
gekomen na
na eene
eene reis
reis langs
langs de
weder
eene
maand geduurd
geduurd heeft; vóór
vóór mijn
mijn vertrek
vertrek had
had ik
ik Harry,
Harry,
eene maand
woningbelast
belast:
oudsten zoon,
zoon, met
methet
hettoezicht
toezichtopopdede
mijn oudsten
woning
:
bU mijne
mijne terugkomst
terugkomst heeft
heeft hij
htjmij
mijnatuurlijk
natuurlijkrekenschap
rekenschap
bij
--
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gegeven
van hetgeen
hetgeen erergedurende
gedurendemijne
mijneafwezigheid
afwezigheid in
in de
de
gegeven van
vallei
voorgevallen is. Ziedaar
Ziedaar het goheele
geheele geheim.
geheim.
vallei voorgevallen
- Ik verzeker
verzeker u,
u, dat
dat ik
ikdeze
deze verklaring
verklaring niet
niet noodig
noodig had,
had,
mij genoegen,
genoegen, dat
dat gij
gy
Master Joshua!
J oshua! Intusschen
Intusschen duet
doet het
het mij
haar
mij gegeven
gegeven hebt
hebt;; onze
onze wederzij
wederzijdsche
verhouding is nu
nu
haar mij
dsche verhouding
duidelYk.
duidelijk.
- Dat
vooronderstel ik
ook, Master
Master Lagrenay
Lagrenay !! te
te meer
meer
Dat vooronderstel
ik ook,
gywerkelijk
werkelijkover
overgewichtige
gewichtigedingen
dingen te
te
daar
my, als
als gij
daar het
het mij,
spreken
beter voorkomt,
voorkomt, dit
dit te
te doen
doen met
metmannen,
mannen,
spreken hebt,
hebt, beter
zooals
broeder en
mij, dan
dan met
met een
eenjongen,
jongen, die
die den
den
zooals myn
mijn broeder
en mij,
de keel
keel heeft
heeft zitten.
zitten.
baard
baard nog
nog in
in de
ookzoo,
zoo,maar
maardaar
daardedezaak
zaaku upersoonlijk
persoonlijkbetreft,
betreft,
- Dat is
is ook
is het
het in
in allen
allen gevalle
gevalle beter,
beter, dat
~at ik
ik haar
haar met
met uuafhandel.
afhandel.
-— Goed
gesproken, Master
Master Lagrenay
Lagrenay!! wij
wij luisteren
luisterennaar
naar u.
u.
Goed gesproken,
De oude
oude squatter
squatter bedacht
bedachtzich
zicheen
eenoogenblik
oogenblik;
daarop scheen
scheen
; daarop
zeide op
op een
eenvleienden
vleienden toon:
hij.
nemen en zeide
hij .een
eenvast
vastbesluit
besluit te
te nemen
mij in
in dit
dit
- Weest
er van
van overtuigd,
overtuigd, Mijnheeren
Mijnheeren! ! dat
Weest er
dat ik
ik mij
alles
door uw
uw belang
belangheb
heblaten
latengeleiden.
geleiden.Als
Alsmijn
mijngeweten
geweten
alles door
er
mti niet
niettoe
toegedrongen
gedrongenhad,
had,zou
zoudededankbaarheid
dankbaarheid mij
mti dit
dit
er mij
tot een
een plicht
plicht gemaakt
gemaakt hebben
hebben;; ik
ik heb
hebbij
bijdeze
dezezaak
zaakvolstrekt
volstrekt
geen belang.
belang.
bedreigd worden
worden P? vroeg Samuel.
Samuel.
- Zouden
Zouden wij
wij bedreigd
zoo, Master
Master Samuel
Samuel !I gij
gij wordt
wordtwerkelijk
werkeltikbedreigd,
bedreigd,
- Juist zoo,
en
ongelukkig door
door verschrikkelijke
verschrikkelijke vijanden.
vijanden.
en ongelukkig
- Verklaar
nader, riepen
riepen de
de beide
beide broeders
broeders uit.
uit.
Verklaar uu nader,
ik ererverkeerd
verkeerd aan,
aan, dat
dat ik
ikmet
metzooveel
zooveel
- Misschien
Misschien doe
doe ik
openhartigheid
spreek, hernam
hernam do
de oude
oudesquatter
squatter;; maar
maar dankdankopenhartigheid spreek,
baarheid
mij daartoe,
daartoe, ik
ik kan
kandaaraan
daaraangeen
geenweerstand
weerstand
baarheid beweegt
beweegt mij
bieden.
- Ga
in 's'shemels
hemels naam
naam voort
voort!!
Ga in
kan het
hetwel
welmet
meteen
eenpaar
paarwoorden
woordenafdoen
afdoen;; ik
ik ben
ben
- Ik kan
liever
niet
iemand, die
van lange
lange gesprekken
gesprekken houd.
niet iemand,
die van
houd. Ik
Ik wil uu liever
er gaande
gaande is,
is,dan
dan uulanger
langerininpijnlijke
pijn1tike
ronduit
wat er
ronduit zeggen,
zeggen, wat
onzekerheid
laten verkeeren.
verkeeren.
onzekerheid te
to laten
gijzoudt
zoudt beter
beter
- Voor
den drommel!
drommel! riep
riep Samuel
Samuel uit,
uit,gij
Voor den
gij ons
onsdedezaak
zaak
terstondverteldet,
verteldet,ininplaats
plaats van
van
doen,
als gij
doen, als
terstond
zoo lang
lang op
op heette
heette kolen
kolen te
te laten
laten zitten.
zitten.
ons
ons zoo
erdadelijk
dadelijk aan
aan;• ieder
ieder
- Geduld,
Master Samuel
Samuel!! ik kom
kom er
Geduld, Master
zooals hij
hij kan
kanen
enovereenkomstig
overeenkomstigzijn
zijn verstand.
verstand. waarom
Waarom
spreekt
spreekt zooals
valt
gij mij
mti telkens
telkens in
in do
derede
rede?
valt gij
?
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De
beide Amerikanen
Amerikanen deden
deden hun
hun uiterste
uiterste best
best om
om zich
zich te
te
De beide
bedwingen
den ellendigen
ellendigengrijsaard
grijsaardniet
nietteteverpletteren,
verpletteren,
bedwingen en
en den
die
er een
een duivelsch
duivelsch vermaak
vermaak in
in scheen
scheen tetescheppon,
scheppen,den
denspot
spot
die er
met
hen tetedrijven
drijvenmet
metdie
diekoele
koeleironie,
ironie,welke
welkededezenuwen
zenuwen
met hen
in beweging
beweging brengt
brengt en
endedegeduldigste
geduldigsteenen
bedaardstemenschen
menschen
bedaardste
in toorn
in
toorn dok
doetontbranden.
ontbranden.
gij ons
ons dan
dan eindelijk
eindelijk eens
eenszeggen,
zeggen,waar
waar het
het op
op
- Zult
Zult gij
staat ? riep
riep Joshua
staat?
Joshua uit,
uit, terwijl
terwijl hij
hij zoo
zoo hard
hard op
op de
de tafel
tafel sloeg,
sloeg,
zij brak.
brak.
dat
het weinig
weinig scheelde,
scheelde. of
of zij
dat het
- Och!
zij t gij
gy heftig
heftig!
hernamhijhijdoodbedaard;
doodbedaard;maar
maar
Och ! wat
wat zijt
! hernam
daar
zonder twijfel
het geduld
geduld zijner
zijner toetoedaar hy
hij zonder
twijfel bedacht,
bedacht, dat
dat hy
hij het
de proef
proef gesteld
gesteld had
had en
en dat
datlanger
langer
hoorders
hoorders genoeg
genoegop
op de
zoukunnen
kunnenworden,
worden,
dralen
misschien gevaarlijk
gevaarlyk voor
voor hem
hem zou
dralen misschien
zeide hij
hij::
Mijnheeren
nheeren! ! wat
wat er
er
- Ziehier
met een
eenpaar
paarwoorden,
woorden,Mij
Ziehier met
van
zaak is.
is. Gij
ay hebt
hebtuuinindede
Elandsvalleineergezet,
neergezet,waar
waar
van de zaak
Elandsvallei
gij,
zoo als ikikmoet
moeterkennen,
erkennen,een
eenheerlijke
heerlijkeplantage
plantageaangeaangegij, zooals
legd hebt.
hebt.
- Welnu?
Welnu? riep
riep Joshua
Joshua uit.
uit.
- Geduld
maar! ! Deze
Deze vallei
vallei behoort
behoort aan
aan een
een der
der machmachGeduld maar
tigste natiën
natiën van
van den
den Missouri
MisBouri toe.
toe.
tigste
- Wat kan
kan mij
mijdat
datschelen
Bchelen?
onbebouwdegrond
grondbehoort
behoort
? DeDeonbebouwde
immers
dien het
het eerst
eerst in
in bezit
bezitneemt.
neemt.
immers aan
aan hem,
hem, welke
welke dien
- Misschien
Misschien j ; er
hierover geen
geen quaestie
quaestieontstaan,
ontstaan,want
want
er zou hierover
dit volk
volkbezit
bezitverscheidene
verscheideneandere
anderelandstreken,
landstreken, waarvan
waarvan het
het
geen meester
meester maakt,
maakt,enenwaarschijnlijk
waarschijnlijkzou
zouhet
·hetererniet
nietaan
aan
zich geen
recht te doen
doen gelden,
gelden, als
alsBene
cene zaak
zaak van
van
gedacht hebben,
gedacht
hebben, z!jn
zijn recht
ernstigen aard
niet had
had genoopt,
genoopt, dit
dit te
te doen.
doen.
ernstigen
aard het
het niet
wat isisdeze
dezezaak
zaak?
En wat
?
In deze
deze vallei
vallei zelve
zelveisisdedeschat,
schat,die
dieaan
aandit
ditvolk
volktoetoe- In
behoort, begraven.
begraven.
schat? Wat
Watnoemt
noemtgijgijeen
eenschat,
schat,oude
oudejager
jager?
Welke
- Een schat?
? Welke
demaagdelijke
maagdelijke grond
grond zelf?
zelf?
heerlijker schatten
zijn er
er dan
dan de
heerlijker
schatten zijn
wilniet
nietmot
metu uover
overdie
diezaak
zaaktwisten,
twisten,maar
maar ik
ik zeg
zeg
- Ik wil
n, wat er
er van
van isis:: deze
deze schat,
schat,die
diewerkelijk
werkelijkbestaat;
bestal\t;zooals
zooals ikik
uitverscheidene
verscheidenemillioenen
millioenendollars
dollars
zekerheid heb,
heb,bestaat
bestaatuit
de zekerheid
staven en
en in
instofgoud.
stofgoud.
in staven
myngrondgebied
grondgebiedbebe- Des te
te beter
beter;; en
en deze
deze schat
schat isisopopmijn
graven, zegt
zegt gij
g!j?
graven,
?
Juist zoo.
zoo.
- Juist
--
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-- Welnu,
Welllu, hij
hijbehoort
behoort aan
aanmij
mijtoetoeenen
ik behouddien,
dien,
ik behoud
-op een
eenbesliston
beslisten toon.
toon.
hernam Joshua
J oshua op
hernam
Pas maar
maar op
op:
strijdzalzal
verschrikkelijkzijn
zijn;
uwe
: dedestrijd
verschrikkelijk
; uwe
-- Pas
zij hebben
hebben zich
zich met
metde
de
tegenstanders zijn
talrijk en
en dapper,
dapper,zij
tegenstanders
zijn talrijk
Outlaws verbonden,
verbonden, en
en bovendien
bovendien hebben
hebben zij
zijeen
eenjonkman,
jonkman,een
een
Outlaws
Amerikaan evenals
evenals gij,
gij, aan
aanhun
hunhoofd
hoofdgeplaatss
geplaatss;
deze heeft
heeft
Amerikaan
; deze
voor,dat
dathet
hethem
hem
vast besloten,
besloton, u te
te dwingen,
dwingen, en
en ikikvrees
vreeserervoor,
gelukken. Handel
Handeloverigens
ov~rigens naar
naaruwuw
eigen
goedvinden:
zal gelukken.
eigen
goedvinden
:
zijt gewaarschuwd.
gewaarschuwd.
gij zijt
deze aanval
aanval alalspoedig
spoedig plaats
plaatshebben
hebben?
?
- Zal deze
- Dit kan
kan alle
alle oogenblikken
oogenblikken gebeuren
gebeuren: : alles
is daartoe
daartoe in
in
alles is
gebracht.
gereedheid gebracht.
Gij hebt
hebt ons
ons den
den naam
naam van
van den
den jonkman,
jonkman, die
die het
hetbevel
bevel
- Gij
over onze
onze vijanden
vijanden moet
moet voeren,
voeren, niet
nietgezegd,
gezegd,deed
deedSamuel
Samuel
over
opmerken.
voegde Joshua
Joshua or
er bij,
bij,het
hetzou
zouvoor
voor ons
ons van
van
- Waarlijk, voegde
gewicht
zijn, te
te.weten,
weten, met welke
welke landgenooten
landgenooton wij
wij te
te strijden
strijden
gewicht zijn,
zullen hebben.
hebben.
Heb ik
ik dit
ditniet
nietgezegd
gezegd?
Dan heb
hebikikhet
hetzeker
zekervergeten.
vergeten.
- Heb
? Dan
Hij
heet Georges
Georges Clinton.
Clinton.
Hij heet
verschrikt uit.
uit.
- Georges
Georges Clinton-!
Clinton-!riep'
riep Joshua
Joshua verschrikt
- Gij
liegt, ellendeling
ellendeling!! zeide
zeide Samuel,
Samuel, terwijl
terwijlhij
hijopstond
opstond;;
Gij liegt,
Georges
een eerlijk
eerlijk man,
man, die
die niet
niet tot
totzulk
zulkeen
een
Georges Clinton
Clintonisis een
schandelijk
is.
schandelijk verraad
verraad in
in staat is.
hebu udedewaarheid
waarheidgezegd,
gezegd,antwoordde
ant.woordde de
de grijsaard
grijsaard
- Ik heb
met
een goedaardig
goedaardig gezicht.
gezicht.
met een
er zich
zich twee
twee
Eensklaps
vloog de
de deur
deur open
open en
en vertoonden
vertoonden er
Eensklaps vloog
mannen,
derde met
met zich
zich voerden,
voerden, dien
dien zij
zij bij
bij den
den arm
arm
mannen, die
die een
een derde
vasthielden
door middel
middel van
vanstooten
stooten met
met hunne
hunne geweergeweervasthielden en
en door
kolven
de lendenen
lendenendeden
dedenvoortloopØn.
voortloopen.
kolven in de
niemand anders
-- Ellendeling!
die , niemand
Ellendeling !riep
riep een
een hunner
hunner uit, die
was
dan Georges
Georges Clinton
Clinton zelf,
zelf, hoe
hoe durft
durftgij
gijzoo
zooschandelijk
schandelijk
was dan
liegen?
liegen .
aa r
op de
devreemdelingen
vreemdelingen toesnellen,
toesnellen, m
maar
Rock,
de dog,
dog, wilde
wilde op
Rock, de
Charbonneau,
zulk een
een
Charbonneau, die
die den
den jonkman
jonkman vergezelde,
vergezelde, gaf
gaf hem
hem zulk
duchtigen
de kolf
kolf van
vanzijn
zijngeweer,
geweer, dat
dat het
het beest
beest
duchtigen slag
slag met
met de
bewusteloos
bewusteloos neerviel.
Lagrenay
het geweer
geweer in
in de
de hand
hand op,
op, maar
maar de
de
Lagrenay stond
stond met
met het
beide
Amerikanen ontwapenden
ontwapenden hem
noodzaakten hem,
beide Amerikanen
hom en
en noodzaakten
hem, te
gaan
gaan zitten.
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De man,
man, dien
dienGeorges
GeorgesClinton
ClintonenenCharbonneau
Charbonneauop
opzulk
zulkeene
eene
zonderlinge
wijze met
met zich
zichmeevoerden,
meevoerden, was
was het
hetIndiaansche
Indiaansche
zonderlinge wijze
opperhoofd
Ta-bash-shah.
opperhoofd Ta-bash-shah.
de drie
drie mannen
mannen waren
waren Nadèje
Nadèje en
en Drack,
Drack, de
de beide
beide
Achter
Achter de
Zij
honden
den jongen
jongen Bostonner,
Bostonner, tetevoorschijn
voorschijngekomen.
gekomen.Zij
honden van den
bleven
eerbiedig op
op den
den-drempel
.drempel staan.
staan.
bleven eerbiedig
- Mynheeren!
Georges Clinton
Clinton daarop
daarop;; ik
ik geloof,
geloof,
mij nheeren !zeide
zeide Georges
dat
ikjuist
juistbijtijds
bijtijds kom
kom;; maar
maar Gode
Gode zij
zij dank,
dank, voegde
voegde hij
hij er
er
dat ik
bij, terwijl hij
hij naar
n"ar het
hetopperhoofd
opperhoofd wees,
wees, voer
voer ikikdezen
dezenellenellenmij mee,
mee, die
die inindedenabijheid
nabijheiddezer
dezerhut
hutrondzwierf
rondzwierf
deling
deling met mij
om
en
die zich,
zich, naar
naar ik
ik hoop,
hoop, niet
niet te
te lang
langzal
zallaten
latensmeeken
smeeken om
en die
ons
volle waarheid
waarheid te
te zeggen.
zeggen.
ons de volle
opden
denIndiaan,
Indiaan,
Hij
vestigde daarop
daarop een
eendoordringenden
doordringendenblik
blikop
Hij vestigde
die
zich zijns
zijns ondanks
ondanks eéne
eélle huivering
huivering over
over de
de leden
leden voelde
voelde
die zich
hij vreemd
vreemd was
was
gaan,
maar die
die schijnbaar
schijnbaar kalm
kalm bleef,
bleef, alsof
alsof hij
gaan, maar
aan
hetgeen er
er voorviel.
voorviel.
aan hetgeen
De
beide Amerikanen
Amerikanen waren
waren ter
ter prooi
prooi aan
aan de
de uiterste
uiterste
De beide
ongerustheid;
deze pijnigde
pij nigde zich
zich teverteverongerustheid ; wat
wat Lagrenay
Lagrenay betreft,
betreft, deze
geefs
het hoofd
hoofd afafom
omeen
eenmiddel
middeltetevinden,
vinden,dat
dathem
hem zou
zou
geefs het
kunnen
redden uit den
den hachelij
hachelijken
toestand, waarin
waarin de
de onveronverkunnen redden
ken toestand,
wachte
komst van
van Georges
GeorgesClinton
Olintonhem
hemzoo
zooplotseling
plotselinggebracht
gebracht
wachte komst
Dij het
hetgedruis,
gedruis,door
doorhet
heteenigszins
eenigszinsonverhoedsche
onverhoedschebinnenbinnenhad.
had. Bij
komen
der drie
driemannen
mannenteweeggebracht,
teweeggebracht, was
was de
de vrouw
vrouw van
van
komen der
I.agrenay
met een
eenschrik'
schrik'wakker
wakkergeworden,
geworden,was
wasinderhaast
inderhaast
Lagrenay met
opgestaan,
zich inineen
eenoogenblik
oogenblikaangekleed
aangekleed en
en was
was bevende
bevende
opgestaan, had zich
weten, wat
wat er
er te
te doen
doen was.
was.
toegesneld
toegesneld om
om te
te weten,
Zij
was het
hetvertrek
vertrekbinnengetreden,
binnengetreden,zonder
zonderdat
datiemand
iemandaanaanZij was
daeht
haar sloeg,
en op
op den
denrug
rugvan
vanden
denfauteuil,
fauteuil,waarin
waarin
dacht op
op haar
sloeg, en
zij verschrikte
verschrikte blikken
blikkenin
in
haar
echtgenoot zat,
zat, leunende,
leunende, sloeg
sloeg.. zij
haar echtgenoot
de
rondte.
de rondte.
Het schouwspel,
schouwspel, dat
inwendige der
der hut
hut van
van den
den ouden
ouden
dat het inwendige
Canadeeschen
oogenblik aanbood,
aanbood, was
was alles
allesbebeCanadeeschen squatter
squatter op
op dit
dit oogenblik
halve
geruststellend voor
voor hem,
hem, tetemeer
meerdaar
daarmen,
men,ofschoon
ofschoon
halve geruststellend
op de
de
men
niemand buiten
nogtans geluiden
geluiden hoorde,
hoorde, die op
men niemand
buiten zag,
zag, nogtans
stelligste wijze
wijze dedeaanwezigheid
aanwezigheidvan
vaneen
eengroote
grootebende
blmdeverrieden.
verrieden.
Er heerschte
heerschte een
een vrij
vrij langdurig
langdurig stilzwijgen,
stilzwijgen,gedurende
gedurende hethetwelk
men gemakkelijk
gemakkelijk het
het hijgen
hijgen der
der borsten
borsten van
van hen,
hen,die
diebij
bij
welk men
dit
zonderlinge schou
schouaspel
wspel tegenwoordig
tegenwoordig waren,
waren, had
had kunnen
kunnen
dit zonderlinge
hooren.
Het
was Lagrenay,
Lagrenay, die,
die,meegevoerd
meegevoerd ofofliever
lievermeegesleept
meegesleept
Het was
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door
den schrik,
schrik, die
het bloed
bloed in
in de
de aderen
aderen deed
deed
door den
die hem
hem het
de zaak
zaak een
eeneinde
einde tetemaken
maken
stollen,
het besluit
besluit opvatte,
opvatte, aan
aan de
stollen, het
en te
te weten
wetentetekomen,
komen,ofofhijhyte te
vreezen
dan
wel
hopenhad.
had.
vreezen
dan
wel
te te
hopen
zeide hij.
- Met
dat al,
al, Mijnheeren
Mijnheeren! .... zeide
Met dat
Maar
Clinton belette
belette hem
hem aanstonds,
aanstonds, voort
voorttetegaan.
gaan.
Maar Georges
Georges Clinton
- Zwyg
riep hij
hij uit,
gij hebt
hebt hier
hier slechts
slechtstetespreken,
spreken,om
om
Zwijg I! riep
uit, gij
uu to
te verdedigen,
verdedigen, en
God geve
geve voor
voor u,
u, dat
dat hot
hetuumoge
mogegelukgeluken God
ken,
niet uwe
uweonschuld
onsohuld inindeze
dezegeheele
geheelezaak
zaaktetebewijzen,
bewijzen,
ken, wel niet
hetgeen
onmogelijk zou
zou zijn,
zijn, maar
maar degenen,
degenen,welke
welkezich
zich gereedgereedhetgeen onmogelijk
gunste te
te stemmen.
stemmen.
maken om een vonnis
vonnis over u te vellen, te uwen gunste
vellen?? riep
riep hij
hil uit,
uit, terwijl
terwijl hij
- Een vonnis
vonnis over
over mij
mij te
te vellen
oone
vruchtelooze poging
te staan.
staan.
eone vruchtelooze
poging deed
deed om
om op te
zoo!
Hebtgij
gijdan
dan
- Een
vonnis over
over uutetevellen,
vellen,juist
juistzoo
Een vonnis
! Hebt
vergeten,
dat wij
wij hier
hieropopdedegrenzen
grenzender
derbeschaafde
beschaafdewereld
wereld
vergeten, dat
dBt wij
wijgeene
geeneandere
anderewet
weterkennen
erkennendan
dando
deLynchwet
Lynchwet?
zijn,
en dat
zijn, en
de grijsaard
grijsaard verschrikt
verschrikt uit.
uit.
- De Lynch-wet
Lynch-wet!! riep
riep de
- Welnu,
zeide Joshua
Joshua lachende,
lachende, gij
gij zijt
zijtvolkomen
volkomen met
met
Welnu, zeido
deze
wet bekend.
bekend. Hebt
Hebtgij
gijeenige
eenigeminuten
minuten geleden
geleden zelf
zelfniet
niet
deze wet
gezegd:
om oog,
oog, tand
tand om
om tand
tand P? Welnu,
Welnu, Mijnheer
Mijnheer!! de
de
gezegd : oog
oog om
geheele
Lynchwet is in
in deze
deze zes
zeswoorden
woorden vervat.
vervat.
geheele Lynchwet
Op
oogenblik deed
deed zich
ziêh een
een vrij
vrij sterk
sterkgedruis
gedruisvan
vanvoetvoetOp dit oogenblik
stappen
huis hooren.
hooren.
stappen buiten
buiten het huis
- Daar
zijn de
de rechters,
rechters, zeide
zeide Georges
Georges Clinton
Clinton op
op een koekoeDaar zijn
len toon.
toon.
Deze
woorden vielen
violen als
als ijs
ys op
op het
hethart
hartvan
vandon
dengrijsaard.
grysaard.
Deze woorden
Do
dour, die half
half gebroken
gebroken was,
was, werd
werd van
van buiten
buiten af
af openopenDo deur,
opden
dendrempel
drempel
geduwd.
Verscheidene mannen
mannen vertoonden
vertoonden zich
zichop
geduwd. Verscheidene
de hut
hut zwijgend
zwijgend achter
achter elkander
elkander binnen.
binnen.
en traden
traden de

HOOFDSTUK
HOOFDSTUK XXV.

Hoe
in de
de woestijn
woestijn recht
recht gedaan
gedaan wordt.
wordt.
Hoe er in
Lagrenay
hij verloren
verloren was.
was.
Lagrenay gevoelde,
gevoelde, dat hij
Hij
bevond zich
zich inindedehanden
handenvan
vanonverzoenlijke
onverzoenlykevijanden,
vyanden,
Hij bevond
waarvan
volstrekt geen genade
genade te
te wachten
wachten had.
had.
waarvan hy
hij volstrekt
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Ta-bash-ahah,
armen over
over de
de borst
borst gekruist
gekruist en
en
Ta-bash-shah,die
die met
met de armen
-met
gebogen hoofd
hoofd bij
bij den
denmuur
muurtegenover
tegenover de
de deer
deurstond,
stond,
met gebogen
rondom
scheen
belang te stellen
stellen in
inhetgeen
hetgeenererrondom
scheen volstrekt
volstrekt geen
geen belang
hem
voorviel.
hem voorviel.
Intusschen
wanhoopte de
de Indiaan
Indiaan niet
niet:: het
hettegendeel
tegendeelisiswaar.
waar.
Intusschen wanhoopte
Hij
had alal zijne
z!jnehoop
hoopopopéén
éénding
dinggebouwd,
gebouwd, en
en wel
wel op
op de
de
Hij had
vlucht j; maar
maar ondanks
ondanks de
deonverschilligheid,
onverschilligheid,die
diehij
hijvoorwendde,
voorwendde,
hield
hij zich
zichgereed
gereed om
om van
vande
deeerste
eerstededebeste
bestegelegenheid
gelegenheid
hield hij
om
te ontsnappen,
ontsnappen, die
die het
het toeval
toeval hem
hemzou
zouaanbieden,
aanbieden,gebruik
gebruik
om te
te maken.
maken.
De onverwachte
onverwachte komst
komst van
van Georges
Georges Clinton
Clinton had
had de
deuiterste
uiterste
verwondering
bij Joshua
Joshua Dickson
Dicksonteweeggebracht
teweeggebracht ;jzijn
toorn
verwondering bij
zijn toorn
tegen den
den jonkman
jonkman was
was eensklaps
eensklapsgaande
gaandegemaakt,
gemaakt,enentorwij
torw!jl
1
hij
zich geheel
geheel door
door zijn
z!jnhaat
haatliet
lietgeleiden,
geleiden,kwam
kwamdedegedachte
gedachte
hij zich
op.
aan
een waarsohij
waarsohijnlijk
aan een
nlij k verraad
verraad bij
bij hem
hem op.
Ondertusschen
mannen zich
van den
den ouden
ouden
Ondertusschenhadden
haddentwee
twee mannen
zich van
squatter
meester gemaakt,
gemaakt, en
enondanks
ondanks zijn
zijn duchtigen
duchtigen tegentegensquatter meester
de smeekbeden
smeekbeden zijner
zijner vrouw,
vrouw, trachtten
trachtten zij
zij hem
hem buibuistand
stand en
en de
de hut
huttetesleepen,
sleepen,waarin
waarinzijzijongetwijfeld
ongetwijfeldzouden
zoudengeslaagd
geslaagd
ten
ten de
de grijsaard,
grijsaard, die half
half krankzinnig
krankzinnig van
van schrik
schrik was,
was,
zijn,
want de
zijn, want
omdedeworsteling
worstelingtegen
tegentwee
tweekrachtige
krachtigemanmanwas
niet in
in staat
staatom
was niet
vol tote houden.
houden. Eensklaps
Eensklaps ging
ging de
dedeur
deuropen
open:: Louis
Louis
nen
lang vol
nen lang
en Francois
François Berger
Berger traden
traden binnen.
binnen.
deoude
oudesquatter,
squatter,zoodra
zoodrahij
hij
- Helpt
mij, neven
neven!! riep
riep de
IIelpt mij,
hen
zag.
hen zag.
gij het
hetgedoogen,
gedoogen, dat
dat men
men mijn
mijn armen
armen man
man verver- Zult
Zult gij
moordt?
de vrouw
vrouw ereropopeen
een
hartverscheurenden
moordt ? voegde
voegde de
hartverschenrenden
toon bij.
,m!j in
in 's'shemels
hemelsnaam
naam!!
- H.edt
Redt ,mij
- Hebt medelijden
medelijden met
met ons
ons!!
Louis Berger
Berger richtte
richtte de
de hand
hand op.
op.
Louis
vrienden!! zeide
zeide hij
hij, deze man
man is mijn
mijn bloed-~ Broeders
Broeders en vrienden
mij over,
over, en
enikikzweer
zweeru,u,dat
dathij
hijnaar
naar
verwant:
aan mij
verwant : lever
lever hem
hem aan
recht en
en billijkheid
billijkheid zal
zal gevonnist
gevonnist worden.
worden.
recht
mannen, die
dieden
den
squatter
vasthielden,gehoorzaamden
gehoorzaamden
De mannen,
squatter
vasthielden,
zij lieten
lieten den
dengrijsaard
grijsaardlos,
los,die
diezich
zichaanstonds
aanstondsbevende
bevende
terstond:: zij
terstond
nauwelijksmeer
meerademhalende
ademhalende achter
achter de
debeide
beideCanadeezen
Canadeezen
en nauwelijks
verschool.
Louis Berger
Berger wendde
wendde zich
zich daarop
daarop tot
totdedebeide
beideAmerikanen,
Amerikanen,
Louis
zü zich
zichzouden
zoudenhouden
houdentetemidmiddie vrij
vrij verlegen
verlegen stonden,
stonden, hoe
hoe zij
die
,
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den
van deze
dezemenigte,
menigte, die
diehun
hunheimelijk
heimelijkeerre
eene zekere
zekere vrees
vrees
den van
inboezemde.
- Mijnheeren!
beide squatters,
squatters, die
die uu
Mijnheeren !zeide
zeidehij,
hij, gij
gij zijt
zijt de beide
de Elandsvallei
Elandsvallei neergezet
neergezet hebt,
hebt, niet
nietwaar
waar?
onlangs
onlangs in do
?
zoo, antwoordde
antwoordde Samuel.
Samuel.
- Juist zoo,
moet uu spreken.
spreken.
- Ik moet
- Ons?
Joshua. Waarover
Waarover?? Wij
kennen uu niet
niet en
en
Ons ? zeide
zeide Joshua.
Wij kennen
wij
hebben, voor
voor zoover
zoover ik
weet, niets
niets met
met uuteteverhandelen
verhandelen
wij hebben,
ik weet,
of te
te bespreken.
bespreken.
bedriegt u,
u, Mijnheer
Mijnheer!! wij
wij hebben
hebben integendeel
integendeel gewichgewich- Gij
Gij bedriegt
tige zaken
zaken met
met elkander
elkander tetebespreken.
bespreken.
- Gij
wiltden
denspot
spotmet
metons
onsdrijven,
drijven,denk
denkik,
ik,hernam
hernam Joshua.
Joshua.
Gij wilt
er zelf
zelfover
overkunnen
kunnenooroor- Neen,
Mijnheer! ! Doch
Neen, Mijnheer
Doch gij
gij zult er
deelen,
maar eerst
eensvragen,
vragen,met
metwelk
welkrecht
rechtgij
gij
deelen, maar
eerst moet
moet ik uu eens
aene
de Elandsvallei
Elandsvallei opgericht
opgerichthebt
hebt?
Bene kolonie
kolonie in de
?
- Waarlijk!
vraag klinkt
klinkt vrij
vrij zonderling.
zonderling.
Waarlijk ! die
die vraag
- Dat
wel mogelijk,
mogelijk, maar
maar wees
wees zoo
zoo goed,
goed, er
er op
op teteantantDat is wel
woorden.
- En als
als mij
mij dit
diteens
eensniet
nietbehaagt,
behaagt,Mij
Mijnheer!
wat zou
zou er
er
nheer ! wat
dan
gebeuren? hernam
hernam hij
hij op
op een
een spottenden
spottenden toon.
toon.
dan gebeuren?
mijin in
noo~zakelijkheidgebracht
gebracht zien,
zien,
- Dan
zou ikikmij
Dan zou
de de
noodzakelijkheid
toe tetenoodzaken,
noodzaken, zei
zei de
de oude
oude jager.
jager. Sla
Sla de
de
Mijnheer!
Mijnheer !erer uu toe
om uu heen,
heen, Mijnheer
Mijnheer!! en
en gij
gij zult
zultmoeten
moetenerkennen,
erkennen,dat
dat
oogen
oogen om
mij niet
nietmoeilijk
moeilijkzal
zalvallen,
vallen,alsals
genoodzaaktword.
word.
dit mij
ik ik
er er
toetoe
genoodzaakt
Volg dus
dus mijn
mijn raad
raad op
op en
en geef
geefmij
mijgoedschiks
goedRchiksantwoord.
Ilntwoord.
zij zoo
zoo!! Ik
Ik zal
zalu antwoord
u antwoordgeven
geven;
gijhebt
hebt de
de
- Het
Het zij
; gij
hetzou
zoueen
eendwaasheid
dWIlaHhoid zijn,
zijn, uu weerweermacht
aan uwe
uwe zijde,
zijde, en
en het
macht aan
stand
te willen
willen bieden.
bieden. Toen
Toen ik
ik mij
mij inindedeElandsvallei
Elandsvallei neerneerstand te
zette,
heb ik
ik eenvoudig
eenvoudig van
van mijn
mijn recht
rechtgebruik
gebruikgemaakt.
gemaakt.
zette, heb
- 'Welk
recht bedoelt
bedoelt gij,
gij, wat
wat ik
ikuubidden
biddenmag
mag?
Welk recht
?
-— Dat
van den
den eersten
eersten bezitter.
bezitter. De
Degrond
grondbehoort
behoort aan
aan
Dat van
dengene,
hem in bezit
bezit neemt,
neemt, toe.
toe.
dengene, die
die hem
- Welnu,
het spijt
spijt mij
mij voor
voor u,u,Mijnheer
Mijnheer!! maar
maar dit
dit recht,
recht,
Welnu, het
beroept, heeft niet
niet de
deminste
minstewaarde.
waarde.
waarop
waarop gij
gij u beroept,
- Wel nu
nu nog
nogmooier
mooier!! En
Enwaarom,
waarom,wat
watikiku ubidden
biddenmag
mag?
?
antwoordde
squatter, die
die alalzijne
zijnekoelbloedigheid
koelbloedigheid herkreherkreantwoordde de
de squatter,
gen had.
had.
- Vooreerst
niet de
de eerste
eerste zijt,
zijt, die
die dien
diengrond
grond
Vooreerst omdat
omdat gij
gij niet
in
bezit genomen
genomen heeft.
heeft.
in bezit
- Ben
ik niet
niet de
deeerste
eerste?P Dat
Dat klinkt
klinkt vreemd.
vreemd.
Ben ik
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- Dat
is wel
welmogelijk,
mogelijk, maar
maar toch
toch isis het
hetzoo,
zoo, want
want deze
dem
Dat is
grond
behoort mij
mij toe.
toe.
grond behoort
- U?
- Mij,
ja, Mijnheer
Mijnheer I! en
en dat
datwel
welsedert
sedertmeer
meerdan
dandertig
dertig
Mij, ja,
jaren.
- Dat zijn
zijn eigendomsrechten,
eigendomsrechten, die
die moeilijk
moeilijk tetebewijzen
bewijzenzij
zijn.
n.
mij in
ineeno
eene
- Zeer
gemakkelijk integendeel.
grond isis mij
Zeer gemakkelijk
integendeel. Deze grond
groote
raadsvergadering afgestaan
door de
de sachems
sachems van
van den
den
groote raadsvergadering
afgestaan door
stam,
in welks
welksmidden
midden ikikwoon,
woon, tot
toteene
eenebelooning
belooning voor
voor de
de
stam, in
mij aan
aan dezen
dezen stam
stam bewezen.
bewezen. Als
Als gij
gij de
de acte
acte
diensten,
door mij
diensten, door
~ult gij
gij erkennen,
erkennen, dat
dat deze
deze geheel
geheel
van
afstand wilt
zien, dan
dan 4ult
van afstand
wilt zien,
in
orde is.
is.
in orde
heb ik
ik met
met dit
ditgeschrift
geschrifttetemaken
maken?
-— Wat
Wat heb
?
- BovendiQn,
met de
de meeste
meeste
Bovendien, vervolgde
vervolgdede
de oude
oude jager
jager met
kalmte,
heb ik, daar
daar ik
ik met
metde
dewetten
wettender
derbeschaafde
beschaafdelanden
landen
kalmte, heb
bekend
ben, ofschoon
ofschoon ik
ik mij
mij naar
naar de
dewoestijn
woestijn begeven
begeven heb,
heb,
bekend ben,
zorg
gedragen, ten
einde later
later alle
alle verschil
verschiltetevoorkomen,
voorkomen,het
het
zorg gedragen,
ton einde
genoemde
geschenk to
te laten
lateninschrijven
inschrijven op
op de
dekanselarij
kanselarij van
vaD.
genoemde geschenk
uw
eigen vaderland,
vaderland, waarvan
waarvan gij
u, zoo
:100 gij
gij wilt,
wilt, kunt
kuntoveroveruw eigen
gij u,
tuigen,
alles is
is volmaakt
volmaakt in
in orde.
orde.
tuigen want
want alles
- Wel drommels
drommels! !riep
ik dan
dan niet
niet een
een
riep hij
hij toornig
toornig uit,
uit, zal ik
hoekje
der aarde
aarde kunnen
kunnenvinden,
vinden,dat
dataan
aanniemand'toebehoort
niemand'toebehoort?
hoekje der
?
ia de
dewoestijn.
woestijn.
zal uu moeilijk
moeilijk vallen,
vallen, zelfs
zelfs in
- Dat
Dat zal
eischt gij
gij deze
deze vallei
vallei als
alsuw
uweigendom
eigendomop
op?
-— En
En eischt
?
- Ja, Mijnheer
Mijnheer!!
Er
heersehte gedurende eenige ooogenblikken een diep stilEr
. . heerschte gedurende eenige 000genblikken een diep stilzwijgen.
Al
de aanwezigen,
aanwezigen, die
die zeer
zeer veel
veelbelang
belangbij
bijdit
ditgesprek
gesprek
Al de
hadden,
een levendig
levendig deel
deel aan.
aan.
hadden, namen
namen er
er een
Ta-bash-shah,
van maakte,
maakte, dat
dat de
dealgemeene
algemeene
Ta-bash-shah, die
die er
er gebruik van
aandacht
hem afgetrokken
afgetrokken was,
was, was
was alaldichter,
dichter.en
endichter
dichter
aandacht van
van hem
bij
de deur
deur gekomen.
gekomen.Eensklaps
Eensklapssprong
spronghij
hijvoorwaarts,
voorwaarts,terwijl
terwijl
bij de
hij
zijn oorlogskreet
oorlogskreet aanhief,
aanhief, liep
liep een
een paar
paar mannen,
mannen, die
die voor
voor
hij zijn
de
deur stonden,
stonden, omver
omver en snelde
snelde de
de struiken
struiken in.
in.
de deur
Hierdoor
ontstond er
er een
eenverschrikkelijk
verschrikkelijkrumoer
rumoer;; iedereen
iedereen
Hierdoor ontstond
wilde
het spoor
spoorvan
vanhet
hetopperhoofd
opperhoofd volgen,
volgen, er
erwerden
werden zelfs
zelfs
wilde het
de richting,
richting, die
diehij
hijingeslagen
ingeslagen had,
had,
eenige
geweerschoten in
in de
eenige geweerschoten
gedaan.
- Houdt
op!! riep
riep de
de jager
jager uit
uit;
laatdien
dienlaffen
laffenkerel
kerelmaar
maar
Houdt op
; laat
loopen:
spoedig in
in handen
handen vallen.
vallen.
loopen : hij
hij zal
zal ons
ons wel spoedig
,
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Men hield
hield zich
zich niet
nietmeer
meermet
metden
denvluchteling,
vluchteling, die
die in
in de
de
Men
gesprongen was,
was, bezig.
bezig.
rivier gesprongen
Laat ons
ons ons
onsgesprek
gesprekvoortzetten,
voortzetten, zei
zeidedeCanadees
Canadees tot
tot
- Laat
squatter.
den squatter.
Goed, antwoordde
antwoordde deze,
nu alles.
alles.
deze, ik
ik gis nu
- Goed,
wat gist
gistgij
gijdan
dan?
Zoo!! En
En wat
?
- Zoo
heeleenvoudigs
eenvoudigs:
datzekere
zekeregeschiedenis
geschiedenisomtrent
omtrent
: dat
- Iets heel
een schat,
schat, die
die men
men mij
mij verteld
verteld heeft,
heeft, wel
weleens
eenswaarheid
waarheid kon
kon
een
behelzen.
- Deze
Deze geschiedenis
geschiedenis isiswaar,
waar,dedeschat
schatbestaat
bestaatwerkelijk,
werkelijk,
—
hij behoort
behoort mij
mij toe,
toe,ofofliever
lieverhij
hijbehoorde
behoorde mij
mij toe,
toe, want
want ik
ik
hij
heb dien
dien aan
aankapitein
kapiteinTom
TomMitchell
Mitchellten
tengeschenke
geschenkegegeven.
gegeven.
heb
- Aan
Àan het
het opperhoofd
opperhoofd der
derOutlaws
Outlaws?
?
Aan hom
hom zelf.
zelf.
- Aan
Joshua en
en Samuel
Samuel Dickson
Dicksonkeken
kekenelkaar
elkaarmistroostig
mistroostig aan.
aan.
Joshua
-— Komaan,
Komaan, zeide
Joshua, ik
ik zie
ziewel,
wel,dat
datde
departij
partij voor
voor
zeide Joshua,
mij verloren
verloren is
IS en
endat
dathet
hetbeter
beteris,is,dat
datikikdeze
dezeplaats
plaats
mij
verlaat.
- Misschien
wel, Mijnheer
Mijnheer!!
Misschien wel,
- Wat
Wat wilt
wilt gij
gij daarmee
daarmee zeggen
zeggen?? Zoudt
Zoudt gij
gii er
er in
Intoetoestemmen,
grond aan
mij af
af tetestaan
staan?
stemmen, dezen
dezen grond
aan mij
?
- Dat
hangt geheel
geheel van
van u af.
af.
Dat hangt
begrijp u niet.
niet.
-— Ik begrijp
- Ziehier
jongmensch, wiens
hart en wiens
wiens goede
goede en
en
Ziehier een
een jongmensch,
wiens hart
eerlijke
bedoelingen gij
tot hiertoe
hiertoe miskend
miskend hebt.
hebt.
eerlijke bedoelingen
gij tot
- Wien bedoelt
bedoelt gij
gij?
?
- Georges
Clinton.
Georges Clinton.
- Hij!
squatter uit.
uit.
Hij ! riep
riep de squatter
- Mijnheeren!
jonkman, terwijl
terwijl hij
hij voorwaarts
voorwaarts trad,
trad,
Mij nheeron !zei
zei de jonkman,
waartoe
mij te spreken
spreken?
waartoe dient
dient het,
het, Joshua Dickson nogmaals over mij
Hij
zal uu toch
toch niet
niet gelooven.
gelooven.
Hij zal
- Dat
zullen wij
wij nog
nog eens
eens zien
zien!! riep
riep Samuel
Samuel Dickson
Dickson uit;
uit;
Dat zullen
want
bent een
een ferme
ferme jongen,
veel houd.
houd. Het
Het
want je
je bent
jongen, van
van wien
wien ik
ik veel
zou
mij spij
spijten,
ik mijn
mijn broer
broer daarmee
daarmee kwetste.
kwetste.
zou mij
ton, als
als ik
mij ook
ook al
al af,
af,Samuel
Samuel?
- Val
jij mij
Val jij
?
jeniet
nietnaar
naarrede
redewilt
wiltluisteren.
luisteren.
- Dat
moet ik wel
wel omdat
omdat je
Dat moet
Reeds
op den
den eersten
eersten dag,
dag, waarop
waarop wij
wijhier
hiergekomen
gekomen zijn,
zijn,
Reeds op
heb ik Georges ontmoet: ik heb hem geen enkel oogenblik hebikGorgsntm:hebgnklobi
uit
het oog
oog verloren
verloren;; hij
hij draagt
draagt aan
aan Diana
Di/ma eene
eene innige
innigeliefde
liefde
uit het
toe;
nooit iets
iets te
te zeggen
zeggen geweest.
geweest.
toe ; op
op zijn
zijn gedrag
gedrag isis nooit
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- Juist zoo.
zoo. Gij
Gij hebt
hebtzijne
zijneontmoetingen
ontmoetingenmet
metmijne
mijnedochter
dochter
in de
de hand
hand gewerkt.
gewerkt.
- Dat
zal ik
ik niet
niet ontkennen.
ontkennen. De
De zoo
zoo reine
reine en
enzoo
zooteedere
teedere
Dat zal
mijeene
eene
herinneringaan
aanmijne
mijne
liefde
dezer twee
twee isisvoor
voormij
liefde dezer
herinnering
Laat hen
hentrouwen,
trouwen,enenlaat
laathet
hetdaarmee
daarmeegedaan
gedaan zijn.
zijn.
jeugd. Laat
jeugd.
Waartoe dient ,het, den zoon aansprakelijk te stellen voor de.Wartoedinw,zasprkelijtnvoda
oneenigheden,
met den
den vader
vader gehad
gehad hebt?
hebt? Dat
Dat alles
alles
oneenigheden,die
die je
je met
En bovendien,
bovendien, zie
zie
druist
tegen alle
alle recht
recht en
enbillijkheid
billijkheid aan.
aan. En
druist tegen
dan niet, dat
dat je
je het
hetgeluk
gelukvan
vanjejedochter
dochtertegenwerkt
tegenwerkt?
je dan
?
wilde Joshua
J oshua zeggen.
zeggen.
- Maar...
Maar ... wilde
- Dat zij
zij van
van wanhoop
wanhoop zal
zalwegkwijnen,
wegkwijnen,vervolgde
vervolgde Samuel,
als je nog langer volhoudt, je tegen haar huwelijk met hem, alsjenogrvhudt,jenarwlikmeth,
zij liefheeft, teteverzetten.
verzetten.Bovendien
Bovendien isisGeorges
Georgesrijk,
rijk,
dien
dien zij
zeer
zeer rijk.:
rijk.:....
- En
verder, voegde
Berger er
er bij,
bij, zal
zal hij
hij uu de
de
En verder,
voegde Louis
Louis Berger
zeer gesteld
gesteld schijnt
schijnt to
te zijn
zijn en
en met
met
Elandsvallei,
Elandsvallei, waarop
waarop gij
gij zeer
uitmuntend,ininvollen
volleneigendom
eigendom
reden,
want het
het land
landisisereruitmuntend,
reden, want
afstaan.
afst aa n.
beteekent dat
dat?
- Hoenu?
I3oenu ? Wat beteekent
P
-— Dit
beteekent, dat
dat Georges
Georges Clinton
Clinton dit
dit land
land van
van mij
mij
Dit beteekent,
gekocht
en dat
dat het
hethem
hemtegenwoordig
tegenwoordigtoebehoort.
toebehoort.
gekocht heeft en
nu begrijp
begrijp ik
ik het
het al.
al.
- 0, nu
je neemt
neemt het
hetaan,
aan,niet
nietwaar
waar?
zeidezijn
zijnbroeder.
broeder.
-— En
En je
? zeide
oshu/J. aarzelde.
aarzelde.
JJoshua
...zeide
zeidehijhijnana
verloopvan
vaneen
eenoogenblik.
oogenblik.
-— Toch
denk ik ...
Toch denk
verloop
wapen, riep
riep eene
eenekrij
krijschende
stem.
- Te wapen,
schende stem.
En
Tom Mitchell
Mitcbell trad
trad te
te voorschijn.
voorschijn.
En Tom
- Hierneen,
toen hij
hij de
debeide
beide
Hierneen, ongelukkigen!
ongelukkigen! riep
riep bij
hij uit, toen
strikgevallen,
gevallen,dien
dienLagrenay
Lagrenay
Amerikanen
Gij zijt
zijt ininden
denstrik
Amerikanen zag.
zag. Gij
en
zijne medeplichtigen
medeplichtigen uu gespannen
gespannen hebben.
hebben.
en zijne
gebeurt er
erdan
dan?
riepen de
de beide
beide broeders
broeders te
te
- Wat gebeurt
? riepen
gelijk
uit.
gelijk uit.
gebeurt dit,
dit, dat
datuwe
uweplantage,
plantage, terwijl
terwijl gij
gij hier
hier uw
uw
- Er
Er gebeurt
tijd
verkwist, door
door een
een troep
troep Indianen
Indianen aangevallen
aangevallen wordt,
wordt, die
die
tijd verkwist,
er
alles
te vuur
vuur enentetezwaard
zwaardverwoesten
verwoesten;; alalspoedig
spoedig zal
zal er
alles te
van
uwe geheele
geheele woning
woning niets
niets anders
anders dan
dan bouwvallen
bouwvallen te
te
van uwe
zien
zijn.
zien zijn.
als een
eenbliksembliksemBij
deze verschrikkelijke
verschrikkelijke mededeeling,
mededeeling, die als
Bij deze
gedurende
straal
midden der
der aanwezigen
aanwezigen viel,
viel,heerschte
heerscbteerergedurende
straal te midden
eenige
oogenblikken eene
eerie hevige
hevige ontsteltenis.
ontsteltenis.Allen
Allenkeken
kekenden
den
eenige oogenblikken
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man,
die hun
hunzulke
zulkeverschrikkelijke
verschrikkelijke tijdingen
tijdingen meedeelde,
meedeelde, tete
man, die
gelijk aan.
aan.
Tom
Mitchell, wiens
wiens kleederen
kleederen in
in wanorde
wanorde waren
waren en wiens
wiens
Tom Mitchell,
gelaat
met stof en
en met
met bloed
bloed bedekt
bedekt was,
was, die
die ininde
dehand
handeen
een
gelaat met
geweer hield
hieldmet
metgefronste
gefronstewenkbrauwen
wenkbrauwenen
envlammende
vlammendeblikken
blikken
had,
had een
een vreemd
vreemd voorkomen,
voorkomen, dat
dat schrik
schrikinboezemde.
inboezemde.
had, had
Georges
Clinton snelde,
snelde, zonder
zonder een
een oogenblik
oogenblik te
teverliezen,
verliezen,
Georges Clinton
deur uit.
uit. Voor
Voor alles
alleswilde
wildehij
hijhaar,
haar,
door
door Mikgoed
Mikgoed gevolgd,
gevolgd, de
de deur
hij liefhad,
liefhad,redden
reddenvan
vanhet
het
verschrikkelijke gevaar,
gevaar, dat
dat
die
die hij
verschrikkelijke
zij den
den Roodhuiden
Roodhuiden in handen
handen viel.
viel.
haar
haar bedreigde,
bedreigde, als
als zij
te doen
doen?
riep Joshua
Joshua met
met een
eenwoedend
woedendgebaar
gebaar uit.
uit.
- Wat te
? riep
Outlawerer
terstondopopvolgen;;
volgen,;
- Niet te
te wanhopen,
wanhopen, liet
lietdedeOutlaw
terstond
uwe
zonen en
en uwe
uwebedienden
bediendenyechten
yechtenmet
metleeuwenmoed;
leeuwenmoed;twee
twee
uwe zonen
dapper door
door hen afgeslagen
afgeslagen;; alles kan
kan zich
zichnog
nog
aanvallen
aanvallen zÜn
zijn dapper
gij niet
niet dralen.
dralen.
wel
herstellen, maar
maar dan
dan moet
moet gij
wel herstellen,
er heen
heen snellen
snellen!! riep
riep Samuel
Samuel uit.
uit.
- Laat ons
ons er
Wee dien
dien gevleesden
gevleesden duivels! riep
riep Joshua
Joshua uit.
uit.
- Ja,
Ja, ja! Wee
- Kom
in 's
's hemels
hemels naam
naam mee
mee!! Ik
Ik heb
heb een
eentroep
troeponveronverKom in
die niets
niets liever
liever willen
willendoen
doendan
dantegen
tegen
saagde
saagde mannen
mannen bij
bij mü,
mij, die
de
Uoodhuiden te vechten.
vechten.
de Roodhuiden
zÜn,die
dieu uzoo
zoodoet
doethandelen,
handelen,
ook de
de reden
reden moge
mogezijn,
— Welke ook
zeide
Joshuil., bedank
bedank ik
voor.
zeide Joshua,
ik er uu voor.
er op
op dit
dit oogenblik
oogenblik niet
niet om
om
- Komaan,
Komaan, komaan!
komaan !Het
Het is
is er
wU moeten handelen.
te doen,
doen, te
te spreken
spreken;; wij
- Voorwaarts, en moge God ons beschermen! riep
riep Joshua
Joshua uit.
uit.
Zü
vertrokken. Al
Al spoedig
spoedig daarop
daarop zaten
zaten allen
allen te
te paard
paard en
en
Zij vertrokken.
snelden
te midden
midden der
der duisternis
duisternis voort
voort als
als een
een legioen
legioen van
van
snelden te
spooksels.
in de
dehut
hutover.
over.Deze
Dezevier
vierpersonen
personen
Vier
personen bleven
Vier personen
bleven er in
de beide
beide oude
oudeCanadeesche
Canadeesche jagers,
jagers, Lagrenay
Lagrenay en
en diens
diens
waren
waren de
vrouw.
Het was
was den
den ouden
ouden squattkr,
squattA:lr, dank
dank zij
zij deze
deze voorvallen,
voorvallen, die
die
elkander
zulk eene
eeneverbazende
verbazende snelheid
snelheidopvolgden
opvolgden en
en hem
hem
elkander met zulk
hadden
doen vergeten,
vergeten, gelukt,
gelukt, zijne
zijnekoelbloedigheid
koelbloedigheid te
te herherhadden doen
krügen;
hÜ gered
gered WIlS.
was.
krij gen ;hij
hij meende,
meeode, dat
dat hij
Zoodra
met zijne
zijne neven
neven alleen
alleen was,
was, maakte
maakte hij
hij een
een
Zoodra hij
hij met
gebaar
zijno vrouw,
nu haastten
haastten beiden
beiden zich,
zich, eenige
eenige
gebaar tegen
tegen zijnd
vrouw, en
en nu
tafel neer
neer te
te zetten.
zetten.
ververschingen
ververschingenop
op de
de tafel
De
beide Canadeezen
Canadeezen bleven
bleven staan
staan met
met de
dehand
hand aan
aan den
den
De beide
loop
hunner buks
buks geslagen,
geslagen, met
metneergebogen
neergebogen hoofd
hoofd en
en met
met
loop hunner
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een somberen
een
somberen blik,
blik, terwijl
terwijl zij
zgniets
nietsvan
vandeze
dezetoebereidselen
toebereidselen
schenen te bemerken.
schenen
bemerken.
eenvleienvleienLagrenay
naar hen
hen toe
toe en
en zeide
zeidetot
tothen
henopopeen
Lagrenay ging
ging naar
den toon
den
toon::
-— Waarde
behagen, mij
mij de
de eer
eer
Waarde bloedverwanten!
bloedverwanten !zou
zouhet
het uu behagen,
mij aan
aan te
tenemen
nemen?
aan
doen, eenige
eenige ververschingen
ververschingen van mij
aan te doen,
?
François
richtte het
het hoofd
hoofd eensklaps
eensklaps op.
op.
Francois Berger
Berger richtte
- Wat
zegt die
die man
man daar
daartoch
toch?
vroeg hij
hijverwonderd.
verwonderd.
Wat zegt
? vroeg
hebt een verren
ver ren tocht
tocht te
te doen
doen om
omnaar
naaruwe
uwewoning
woning
- Gij
Gij hebt
terug
keeren, hernam
terug te keerera,
hernam de
de squatter,
squatter, en
en....
... .
- Wat
doet er
er dat
dattoe
toe?Pvroeg
vroeg de
de jager
jager hem
hem op
op een
een barbarWat doet
schen
toon.
schen toon.
-— Gij
zult toch
toch niet
nietweigeren,
weigeren,iets
ietsbij
bUons
onstetegebruiken,
gebruiken,
Gij zult
zei de
de vrouw
vrouw vriendelijk.
vriendelijk.
- Stilte!
de jager
jager uit,
uit, terwijl
terwijl hij
hij met
met de
de kolf
kolf van
van
Stilte ! riep
riep de
op den
den grond
grond stampte.
stampte.
zijn
buks op
zijn buks
Louis
Berger richtte
toen op
op en
en zeide
zeide tot
tot hem,
hem, terwijl
Louis Berger
richtte zich
zich toen
hij op den squatter een blik vestigde, waarin eene zonderlingehijopdensquatrblikvgde,wanzorlige
uitdrukking lag:
lag:
- Lagrenay!
heb uu aan
aan de
de handen,
handen, die
die uuvasthielden,
vasthielden,
Lagrenay ! ik
ik heb
ontrukt,
niet wilde,
wilde,dat
dateen
eenmijner
mijnernaaste
naaste bloed
bloed-"
ontrukt, omdat
omdat ik niet
verwanten
overeenkomstig de
de Lynchwet
Lynchwetgevonnist
gevonnistzou
zouworden,
worden,
verwanten overeenkomstig
maar
heb gezworen,
gezworen, dat
ef recht
recht zal
zal geschieden.
geschieden. Gij
Gij hebt
hebt
maar ik
ik heb
dat er
gijdraagt,
draagt, niet
nietalleen
alleenonteerd,
onteerd, maar
maar ook
ook de
de
den
naam, dien
dien gij
den naam,
familie,
waartoe gij
behoort. Deze
Deze familie
familie heeft,
heeft, hoe
hoo arm
arm zij
zij
familie, waartoe
gij behoort.
ook
altijd moge
moge geweest
geweest zijn,
zijn, haar
haar kostbaarst
kostbaarst goed,
goed, hare
hare eer,
eer,
ook altijd
gij
ten"
minste altijd
altijd ongeschonden
ongeschonden bewaard.
bewaard. Deze
Deze eer
eer hebt
hebt gij
ten minste
laaghartig
goud. Ik
Ik herhaal
herhaal het
het u,u,
laaghartig bezoedeld
bezoedeldvoor
vooreen
een weinig
weinig goud.
er recht
rechtmoet
moetgedaan
gedaanworden.
worden.Maak
Maakuugereed
gereedom
omtetesterven
sterven!
dat er
!
sterven!! herhaalde
herhaalde hij
hij op
op een
een verschrikten
verschrikten toon.
toon.
- Om
Om te sterven
- Och,
beste neven,
neven, beste
beste vrienden
vrienden!! zoudt
zoudt gij
gij het
het hart
hart
Och, beste
hebben
om mijn
mijn ongelukkigen
ongelukkigen man
man tetedooden
dooden?
voegde de
de
hebben om
? voegde
vrouw
bij, terwijl
terwijl zij
zij de
dehanden
handen smeekend
smeekend naar
naar hen
hen ophief
ophief
vrouw er bij,
nualaldertig
dertigjaren,
jaren,dat
datwij
wümet
met
en in
in tranen
tranen uitbarstte
uitbarstte;; het isis nu
elkander getrouwd
moet er
er van
van mij
my worden,
worden, als
alshij
hij
elkander
getrouwd zyn.
zijn. Wat
Wat moet
bij mij
mij isisom
ommijmijte ondersteunen
te ondersteunenen
enmij
mij mijn
mijn
niet meer
meer bij
niet
ellendig bestaan te helpen dragen? In naam van den almach-elndigbstaohpern?Iamvdelchdooden;
wantalsalshij
hijdood
dood
tigen God
God smeek
smeek ik
ik u,u,hem
hemniet
nietto to
tigen
dooden
; want
zal ik
ik ook
ooksterven.
sterven.
is, zal
zult niet
nietsterven,
sterven,nicht
nicht!
antwoorddeFrancois
FraneoisBerger
Berger;
- Gij
Gij zult
! antwoordde
;
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wij zullen
zullen voor
voor u zorgen,
zorgen, en
en het
hetzal
zaln uaan
a.anniets
nietsontbreken.
ontbreken.
- Wai
riep zij
zij met
meteen
eengebaar
gebaar van
van afgrj
afgrijzen
uit, denkt
denkt
Wat P? riep
zen uit,
gij,
dat ikikdedebescherming
beschermingwil
wilaannemen
aannemen van
van hen,
hen, die
diemijn
mijn
gij, dat
ij ne moordenaars
man
dooden, ·het
brood eten,
dat zzijne
moordenaars mij
man willen dooden,
.het brood
eten, dat
zullen
geven P Dat
Dat kunt
kunt gij
gijtoch
tochniet
nietdenken.
denken. Dat
Datzou
zou zoo
zoo
zullen geven?
schandelijk
van schaamte
schaamte en
en wanhoop
wanhoop zou
zou sterven
sterven
schandelijk zijn,
zij n,dat
datik
ik van
bij
de eerste
eerste bete,
bete, die
dieikiknaar
naarmijne
mijnelippen
lippenzou
zoubrengen.
brengen.
bij de
zij erermet
metkoortsachtige
koortsachtigegejaagdgejaagdNeen,
neen, neven
neven!! voegde
voegde zij
Neen, neen,
gijuwe
uwetaak
taakvan
vanbeulen
beulen niet
nietten
ten
heid
bij, het
het isisbeter,
beter,dat
datgij
heid bij,
halve
afdoet. Doodt
Doodt. mij
mij ook,
ook, hebt
hebt medelijden met
met mb
mij.. Zoo
Zoo
halve afdoet.
zullen
wij niet
niet gescheiden
gescheiden worden,
worden, maar
maar samen
samensterven.
sterven.
zullen wij
te
Louis
Berger draaide
draaide zijn
zijn hoofd
hoofd om,
om,zonder
zonderantwoord
antwoord te
Louis Berger
geven.
De onbuigzame
onbuigzame grijsaard
grijsaard gevoelde
gevoelde zich
zichdoor
doordeze
dezesmart
smart
geven. De
bewogen.
zoon.Francois
FrançoisBerger
Bergerlaadde
laadde
Hij
gaf een
eenwenk
wenkaan
aanzijn
zijnzoon.
Hij gaf
zÜn
geweer.
zijn geweer.
~
zeide Lagrenay
Lagrenay op
op een
een krachtigen
krachtigen toon
toon en
en
- Wacht
Wacht eens! zeide
Ikken
kenden
denonverzettelij
onverzettelüken
wil, die
die
met eene
duidelüke stem.
stem. Ik
eene duidelijke
ken wil,
uwe
daden altijd
altyd bestuurd
bestuurd heeft
goed en
en sedert
sedert te
te langen
langen
uwe daden
heeft te goed
tyd,
dan dat
dat ik
ik langer
langer over
over mijn
mün leven
levenzou
zouonderhandelen
onderhandelen en
en
tijd, dan
mil
lage smeekbeden
smeekbeden verlagen.
verlagen. Gij
GÜ hebt
hebt tot
tot mijn
mijndood
dood bebemij tot lage
sloten:
zÜ zoo
zoo!! Ik zal
zal sterven,
sterven, maar
maar niet
nietdoor
dooruwe
uwehand.
hand.
sloten : het
het zij
gijzegt,
zegt,dat
dater
errecht
recht
De eer
eer van
van onze
onze familie
familievereischt,
vereischt,zooals
zooalsgij
mil zelven
zelvendoen,
doen, dat
dat
moet
gedaan worden
worden; ; dat
dat recht
recht zal
zal ik
ikmij
moet gedaan
zweer
ik uu;; maar
maar ik
ik wil
wilniet
nietal§
al~een
eenhond
hond sterven
sterven:: ik
ik ben
ben
zweer ik
om mij
mil met
metmijn
mynGod
God
een
Christen; ; ik
tien minuten
minuten om
een Christen
ik vraag
vraag u tien
te verzoenen
verzoenen:: zult
gÜ mij
mü deze
deze laatste
laatstegunst
gunstweigeren
weigeren?
zult gij
?
God ons
ons voor
voor bewaren,
bewaren, neef!
neef! riep
riep de
de grootgroot- Daar
Daar moge
moge God
Moge de Heer
Heer uueen
eenzalig
zaliguiteinde
uiteinde geven.
geven.
vader
vader aanstonds
aanstonds uit.
uit. Moge
enuuininzijne
zijneheerlijkheid
heerlükheid
Dit
zal uwe
uwemisdaden
misdadenverzoenen
verzoenen en
Dit zal
doen
ingaan.
doen ingaan.
danku,u,neven
neven
vrienden!
squatteren
enwendde
wendde
--- IkIkdank
en en
vrienden
! zeizei
dedesquatter
Op je
je knieën,
knieën,vrouw
vrouw!!
zich
daarop tot
zyne vrouw,
vrouw, zeggende
zeggende:: Op
zich daarop
tot zijne
En
nu, neven
neven! ! bid
bid voor
voor mij
mü: : ik
dat gij
gÜ mij
mil al het
hei
En nu,
ik smeek
smeek u,
u, dat
kwaad,
berokkend heb,
heb, vergeeft.
vergeeft.
kwaad, dat
dat ik uu berokkend
De beide
beide jagers
jagers konden
konden zich
zichnu
nuniet
nietlanger
langerweerhouden.
weerhouden. Zij
Zij
vielen
hunnen neef
neef snikkende
snikkende om den
den hals
hals en
en stortten
stortten gedugeduvielen hunnen
zich uit
uit
rende
oogenblikken tranen.
Daarop rukten
rende eenige
eenige oogenblikken
tranen. Daarop
rukten zil
zij zich
hut uit.
uit.
züne
snelden de
zijne omhelzing
omhelzing los
los en
en snelden
de hut
Er
waren nog
nog geen
geenvijf
vijfminuten
minutenverloopen,
verloopen, toen
toen er
er zich
zich
Er waren
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eene ontploffing
ontploffing deed
deed hooren,
hooren, die
dieonmiddellijk
onmiddellijkdoor
doorhet
hetsomber
somber
en
klagend gehuil
gehuil van
van een
een hond
hond gevolgd
gevolgd werd.
werd.
en klagend
De Canadeezen
Canadeezen traden
traden de
de hut
hutterstond
terstonddaarop
daaropweder
wederbinnen.
binnen.
Er
was recht
recht geschied.
'geschied.
Er was
en zijne
zilne vrouw
vrouw lagen
lagenop
opden
dengrond
gronduitgestrekt
uitgestrekt
Lagrenay
Lagrenay en
de handen
handen in
in elkaar,
elkaar, met
metbloedende
bloedende borst,
borst, maar
maar met
met een
een
met
met de
was enenzelfs
zelfsnog
nogininden
dendood
doodglimlachte.
glimlachte.
gezicht,
dat kalm
kalm was
gezicht, dat
De jagers
jagers knielden
knielden bij
bildedelijlilken
neerenenzonden
zondeneen
eenlangdurig,
langdurig,
ken neer
vurig
gebed tot
totGod
Godop.
op.Daarop
Daaropstonden
stonden zij
zij op,
op, dolven
dolven een
een
vurig gebed
de lijken.
lijken.
graf
het vertrek
vertrek zelf
zelf en
en begroeven
begroeven de
graf in het
Toen
zil aan
aan dezen
dezen plicht
plicht voldaan
voldaan hadden,
hadden, gingen
gingen zij
zil heen,
heen,
Toen zij
deur dicht,
dicht, na den
den hond,
hond, die
die niet
niet van
vanhet
hetgraf
grafvanvandeden
deden de
de deur
daan
te krijgen
krijgen was,
was, met
metgeweld
geweldmeegenomen
meegenomen tetehebben,
hebben,
daan te
hoopten
voor deze
deur doode
do ode takken
takken op
staken deze
deze ververhoopten voor
deze deur
op en staken
verschillende plaatsen
vlam werd
werd al
al
volgens
volgens op
op verschillende
plaatseninin brand.
brand. De
De vlam
grooter,
hemel op
op en
en deelde
deelde zich
zich al
al spoedig
spoedig aan
aan de
de
grooter, steeg
steeg ten
ten hemel
geheele
hut mede.
mede.
geheele hut
De
hond snelde
snelde huilend
huilend ininden
denvuurgloed,
vuurgloed, waarin
waarin hij
hij ververDe hond
dween.
Toen
de hut
hut geheel
geheel verbrand
verbrand was
was en
en er
erop
opdedeplaats,
plaats,waar
waar
Toen de
zil
gestaan had,
had, niets
nietsanders
anders overgebleven
overgebleven was
was dan
dan een
een hoop
hoop
zij gestaan
debeide
beidemannen
mannen hunne
hunne oogen,
oogen, die
die
gloeiende
asch, wischten
wischten de
g oeiende asch,
in
tranen baadden,
baadden, af,
af, sloegen
sloegen een
eenkruis,
kruis,deden
dedeneen
eenlaatst
laatst
in tranen
af onder
onder het
hetslaken
slakenvan
vaneen
eenpijnpijngebed,
wendden zich daarop
daarop af
gebed, wendden
lil
ken zucht,
zucht, verwijderden
verwilderden zich
zich met
met langzame
langzame stappen,
stappen, zonder
zonder
lijken
omtetekeerera,
keeren, en
en
een
woord te
te wisselen,
wisselen,zonder
zonder het
het hoofd
hoofd om
een woord
zil twee
twee uren
uren later
later
sloegen
den weg
weg naar
naar hun
hun dorp
dorp in,
in, waar
waar zij
sloegen den
aankwamen.
vrouwenenendedegrijsaards
grilsaards
Het dorp
dorp scheen
scheenverlaten
verlaten;
alleendedevrouwen
; alleen
op den
den drempel
drempel hunner
hunner hutten
hutt.en:
geen
stonden
onbeweeglilk op
stonden onbeweeglijk
: geen
enkele
krijgsman vertoonde
vertoonde zich
aan hen.
hen.
enkele krijgsman
zich aan
De beide
beide jagers
jagers traden,
traden, zonder
zonder iets van
van hetgeen
hetgeen erervoorviel
voorviel
zil zich
zich opsloten.
opsloten.
te bemerken,
bemerken, hunne
hunne hut binnen,
binnen, waarin
waarin zij

De
outlaws van
van den
den Missouri.
Missnu ..i.
De outlaws
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HOOFDSTUK XXVI.
XXVI.

De
worsteling.
De laatste worsteling.
Tom
Mitchell had
had de
de waarheid
waarheid gesproken.
gesproken. De
De plantage
plantage van
van
Tom Mitchell
Joshua
Dickson was
was door
door een
eentalrij
talrijken
troep aangevallen.
aangevallen. ZieZieJoshua Dickson
ken troep
hier
er gebeurd
gebeurd was.
was.
hier wat er
Ta-bash-shah
de squatter
squatterLagrenay,
Lagrenay,die
diedoor
dooreen
eengemeengemeenTa-bash-shah en de
schappelijken
aangespoord werden,
werden, hadden
hadden alalspoedig
spoedigeene
eene
schappelijken haat aangespoord
afspraak
elkander gemaakt
gemaakt en
en waren
waren het
het bijgevolg
bijgevolg met
met
afspraak met
met elkander
elkander
geworden.
elkander eens geworden.
De oude
oude squatter,
squatter, die
die slechts
slechts één
éénwensch
wenschhad,
had,zich
zichvan
vanden
den
schat,
in de
deElandsvallei
Elandsvalleibegraven
begravenwas,
was,meester
meesterteiemaken,
maken,
schat, die in
er. in
in geslaagd,
geslaagd, Ta-bash-shah
Ta-bash-shah wijs
maken, dat
dat hij,
hij, als
als
was
was er.
wijs te maken,
hij
hem zijne
zijne hulp
hulp verleende,
verleende, niet
niet alleen
alleen den
den schat
schat met
met
hij hem
hem
zou deelen,
deelen, waarover
waarover de
de Indiaan
Indiaan zich
zichininwaarheid
waarheid
hem zou
zeer
:weinig bekommerde,
bekommerde, maar
maar dat
hem ook
ook gemakkelijk
gemakkelijk
zeer weinig
dat het hem
jongblank
blankmeisje,
meisje,dat
dateene
eeneuitstekende
uitstekendeschoonschoonzou
vallen, een
eenjong
zou vallen,
heid,
althans eene
eene niet
nietmindere
mindere dan
danAvonddauw
Avonddauw bezat,
bezat, te
te
heid, althans
schaken;
verder Numank-Charaké,
Numank-Charakó, uit
uit hoofde
hoofde van
van zijne
zijne
schaken ; dat
dat verder
verbintenis
Georges Clinton,
Clinton, niet
niet zou
zouaarzelen,
aarzelen,de
deAmeriAmeriverbintenis met
met Georges
hulp te
te snellen
snellen;; dat
dathet
hetTa-bash-shah
Ta-bash-shah gemakkelijk
gemakkelijk
kanen
kanen ter
ter hulp
zou vallen, zijn vijand in den strijd te dooden, eene wraak, zouvalen,ijd streon,wak
die
hem zou
zou vergunnen,
vergunnen, de
de jeugdige
jeugdige· vrouw
vrouw te rooven,
rooven, en
en op
op
die hem
deze
wijze al zijne
zijne wenschen
wenschen te
te vervullen.
vervullen.
deze wijze
De Indiaan
Indiaan liet
liet zich
zichgemakkelijk
gemakkelijk verleiden
verleiden door
door deze
deze hoop,
hoop,
die
oude squatter
squatter hem
voor oogen
oogen wist
wist te
te spiegelen,
spiegelen, en
ennu
nu
die de
de oude
hem voor
werd er een
een ofof- en
endefensief
defensiefverbond
verbondtusschen
tusschenhen
henaangegaan.
aangegaan.
werd
Het opperhoofd
opperhoofd maakte
maakte afspraak
afspraak met
met de
de stammen,
stammen, die
die aan
aan
de zijne
zijne vijandig
vijandig waren,
waren,waarmee
waarmeehij
hijreeds
reedsvroeger
vroegerbepalingen
bepalingen
de
om eene
eene schitschitgemaakt had
had en
endie
diebrandden
brandden van
van·verlangen
verlangen om
gemaakt
huntoegediend
toegediend
terende wraak
wraak te
tenemen
nemenover
overdede
kastijding,
diehun
terende
kastij
ding, die
was;; bovendien
bovendien waren
waren eene
eene expeditie
expeditietegen
tegendedeBlanken,
Blanken,hunne
hunne
was
dood vijanden,
een rijken
rijken buit
buit voldoende
voldoende
doodvij
anders,enenhet
het vooruitzicht
vooruitzicht op
op een
om
hen tetedoen
doenbesluiten,
besluiten,zich
zichbijbijhet
het
jeugdigeopperhoofd
opperhoofd
om hen
jeugdige
voegen.
te voegen.
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werddus
dustottot
eene
overrompelingvan
vandedeplantage
plantagebebeEr werd
eene
overrompeling
sloten, en
en alle
alle maatregelen
maatregelen genomen
genomen met
met die
die slimheid
slimheid en
en die
die
sloten,
rooverij~n,
door de
de Indianen
Indianen op
op de
de
behendigheid, welke
behendigheid,
welke de rooverij
en, door
gepleegd, kenmerken.
kenmerken.
grenzen gepleegd,
Op den
den afgesproken
afgesproken dag
dagverzamelden
verzamelden de
de stammen
stammen zich
zich op
op
Op
verscheidene
gelijker tijd
tijd enenbegaven
begavenzich,
zich,ieder
ieder
verscheidene punten
punten te
to gelijker
plaatsvan
vansamenkomst.
samenkomst.
van
haar kant,
kant, naar
naardedeplaats
van haar
beide squatters,
squatters, die
diedoor
dooreene
eenevoorgewende
voorgewendeuitnoodiging
uitnoodiging
De beide
eenesamenkomst
samenkomstmisleid
misleidwerden,
werden,werden
werdenverwijderd
verwijderd;
tot eene
;
Ta-bash-shah
zwierf met
met eenige
eenigekrijgslieden
krijgslieden rondom
rondom de
de hut,
hut,
Ta-bash-shah zwierf
ophet
hetsein,
sein, dat
dat
ten einde
einde zich
zich van
vanhen
henmeester
meestertetemaken
makenop
ten
hij op
op het
hetoogenblik,
oogenblik,
door
Lagrenay gegeven
gegeven werd,
toen hij
door Lagrenay
werd, toen
er het
hetminst
minstopop
verdachtwas,
was,
zelf
onverhoeds
waarop
waarop hij
hij er
verdacht
zelf
onverhoeds
aangevallen
en gevangengenomen
gevangengenomen werd.
werd.
aangevallen en
zou bijna
bijnaalles
alleshebben
hebben doen
doen mislukken
mislukken;; maar
maar na
na nog
nog
Dat
Dat zou
geen
half uur
uurvan
vangevangenschap
gevangenschapwas
washet
hetaan
aanTa-bash-shah
Ta-bash-shah
geen half
was hij
hij bijtijds
bijtijds aangekomen
aangekomen om
om aan
aan
gelukt,
ontsnappen, en was
gelukt, te ontsnappen,
den aanval
aanval tetegeven.
geven.
zijne
zijne medeplichtigen
medeplichtigenhet
het sein
sein tot den
De
plantage werd
werd door
door de
de Indianen
Indianen omsingeld
omsingeld en
en van
van alle
alle
De plantage
de Amerikanen
Amerikanen waren
waren
kanten
te gelijk
aangevallen. Maar
Maar de
gelijk aangevallen.
kanten te
op
hun:ne hoede,
hoede, en
en de
de Roodhuiden,
Roodhuiden, die
die hen
hen noopten
noopten te
te
op hunne
zoo duchtig
duchtig ontvangen,
ontvangen, dat
dat zij
zij terugterugoverrompelen,
overrompelen, werden
werden zoo
deinsden.
zij de
de talrijke
talrijke spionnen,
spionnen, die
die hij
hij bij
bij
Tom
Mitchell had,
Tom Mitchell
had, dank
dank zij
de
verschillende stammen
stammen had,
had, alles
alles ontdekt
ontdekt;; hij
hij had
had zich
zich
de verschillende
omdedeplannen
plannenzijner
zijner
dadelijk
staat gesteld,
gesteld, niet
nietalleen
alleenom
dadelijk in
in staat
omhun
huneene
eeneles
lestetegeven,
geven,
vijanden
werken, maar
maarook
ookom
vijanden tegen
tegen te werken,
zouafschrikken,
afschrikken, een
een
die
er hen
henvoor
vooreen
eengeruimen
geruimentijd
tijdvan
vanzou
die er
nieuwen
te ondernemen.
ondernemen.
nieuwen tocht te
Honderd
vijftig Outlaws,
Outlaws, die
die onder
onder het
het bevel
bevel van
van PluimPluimHonderd vijftig
hoofd
stonden, waren
waren gedurende
gedurende den
dendag
dagonbemerkt
onbemerkt binnen
binnen
hoofd stonden,
de
plantage geslopen,
geslopen, geleid
door Georges
Georges Clinton,
Clinton, die Harry
Harry
de plantage
geleid door
gewaarschuwd
hetgeen hem
hem bedreigde.
bedreigde.
gewaarschuwd had
had omtrent
omtrent hetgeen
de jonge
jonge Bostonner
Bostonner zich
zich iningezelschap
gezelschap van
van
Daarop
Daarop had
had de
Charbonneau
van Lagrenay
Lagrenay begeven
begeven en
en zich
zich
Charbonneaunaar
naarde
de hut
hut van
de nabijheid
nabijheid in
in een
eenhinderlaag
hinderlaaggelegd.
gelegd.
aldaar
in de
aldaar dicht
dicht in
Camote
hetdorp
dorpder
derBison-Huronen
Bison-Huronennaar
naar NumankNumankCamote was
was naar het
Charaké
naar Vrijkogel
Vrij kogel gezonden,
gezonden, ten einde
einde de
de hulp
hulp van
van
Charaké en naar
de krijgslieden
krijgslieden van
den stam
stam in
in teteroepen.
roepen.
al
al de
van den
Tom
Mitchell van
van zijn
zijn kant
kant had
hadzich
zichaan
aanhet
hethoofd
hoofd van
van
Tom Mitchell
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zijne stoutmoedigste
stoutmoedigste metgezellen
metgezellen zoo
zoo geposteerd,
geposteerd, dat
dathij
hijop
ophet
het
zijne
aa n.
geschikte oogenblik
oogenblik krachtig
werk kon
kon ggaan.
geschikte
krachtig te
te werk
de verdediging
verdediging krachtig
krachtig zijn,
zijn,ook
ookde
deaanval
aanval
Maar mocht
mocht de
Maar
was verwoed
verwoed:: de
deRoodhuiden
Roodhuidenvochten
vochtenalsals
leeu
wen; jdapper,
dapper,
was
leeu
wen
vooral op
op hun
hungrooter
grootergetal
getalbouwende,
bouwende,stormstormwelgewapend en vooral
welgewapend
den
de Indianen
Indianen met
meteene
eeneongehoorde
ongehoorde woede
woede tegen
tegen de
de ververden de
schansingen,
inderhaast opgericht
opgericht en
en weinig
weinigininstaat
staatwaren
waren
schansingen, die inderhaast
om
weerstand te bieden,
bieden, los.
los.
om lang weerstand
Ta-bash-shah,
zich aldoor
aldooraan
aanhet
hethoofd
hoofdzijner
zijnerkrij
krijgsTa-bash-shah, die
die zich
gslieden bevond,
bevond, verrichtte
verrichtte wonderen
wonderen van
vandapperheid.
dapperheid.
strijd nam
namgedurende
gedurende een
eenoogenblik
oogenblik zoozeer
zoozeer in
in hevighevigDe strijd
overwinning wanwanheid
toe, dat
datTom
TomMitchell
Mitchellbijna
bijnaaan
aandedeoverwinning
heid toe,
hij ininvliegende
vliegende galop
galop naar
naar de
de hut
hut van
van
hoopte.
Toen snelde
snelde hij
hoopte. Toen
Lagrenay
riep allen,
allen, die
diezich
zichdaar
daarvereenigd
vereenigd hadden,
hadden, ten
ten
Lagrenay en riep
strijde
op. Daarop
Daarop waren
waren allen
allen weder
weder vertrokken,
vertrokken, als
alsdoor
door een
een
strijde op.
stormwind
meegevoerd.
stormwind meegevoerd.
Het gevecht
gevecht was
was weder
weder met
met nieuwe
nieuwewoede
woedebegonnen.
begonnen.
Het krijgsgeschreeuw
krijgsgeschreeuw der
de
der Indianen
Indianen vermengde
vermengdezich
zich met
met de
juichkreten
der .Amerikanen
.Amerikanen en
geknal van
van het gegejuichkreten der
en met
met het
het geknal
weervuur.
Eensklaps
deed zich
zich het
hetgaloppeeren
galoppeerenvan
vanpaarden
paardenhooren
hooren:
Eensklaps deed
:
driehonderd
ruiters, die
die door
doorNumank-Charaké,
N umank-Charaké,
driehonderd Huronische
Huronische ruiters,
Camote aangevoerd
aangevoerd werden,
werden, kwamen
kwamen aan.
Vrükogel
aa n.
Vrij kogel en
en Camote
Tom
Mitchell slaakte
slaakte een
kreet van
van vreugde.
vreugde.
Tom Mitchell
een kreet
de ruiters,
ruiters, waarover
waarover hij
hij tetebeschikken
beschikken had,
had,
Hij
verdeelde de
Hij verdeelde
de eerste
eerstQ aan
in
drie afdeelingen,
afdeelingen, droeg
droeg het
hetcommando
commando over
over de
aa n
in drie
Numank-Charaké
aan Vrij
Vrij kogel
op, vertrouwde
vertrouwde de
de helft
helft
Numank-Charakéen
en aan
kogel op,
de andere
andere helft
helft
van
zijne Outlaws
Outlaws aan
Olivier toe
toe en
en behield
behield de
van zijne
aa n Olivier
voor
zich zelf.
zelf.
voor zich
Daarop
troepen op
op een
een gegeven
gegeven teeken
teeken met
met
Daarop snelden
snelden de
de drie
drie troepen
op de
de
een
verschrikkelük gehuil
van drie
drie kanten
kanten te
te gelijk
gelijk op
een verschrikkelijk
gehuil van
aanvallers
aanvallers los.
Deze,
door dezen
dezenonverwachten
onverwachten aanval
aanval verrast,
verrast, hielden
hielden
Deze, door
zich
intusschen goed
goed en
en boden,
boden, terwijl
terwül zij
zij zich
zich omkeerden,
omkeerden,
zich intusschen
moedig
hoofd aan
aan hunne
hunne nieuwe
nieuwe vijanden.
vijanden.
moedig het
het hoofd
Samuel
Dickson en zijn
zijn broeder
broeder maakten
maakten van
van deze
dezeafleiding
afleiding
Samuel Dickson
zich te
te dier
dier pl
plaatse
vervoegen, waar
waar zij
zij met
met
gebruik
gebruik om
om zich
aa tse te vervoegen,
toejuichingen
vreugde ontvangen
ontvangen werden.
werden.
toejuichingen van vreugde
zij aankwamen
dat zij
zij
Intusschen
tijd, dat
dat zij
en dat
aa nkwamen en
Intusschenwas
was het
het tijd,
door
hun bijzijn
bijzijn den
denmoed
moedaan
aanhunne
hunnebedienden
bediendenhergaven.
hergaven.
door hun
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Deze,
door de
de kogels
kogels en
endedepijlen
pUIender
derIndianen
Indianenvreeselijk
vreeselijk
Deze, die door
gedund
waren, begonnen
begonnen tetewanhopen.
wanhópen.Bovendien
Bovendien.waren
:waren de
de
gedund waren,
verschillendepunten
punten
verschansingen,
te zwak
zwakwaren,
waren,opopverschillende
verschansingen, die
die te
vernield
en begonnen
begonnen de
de Indianen
Indianen de
deplantage
plantageininmenigte
menigte
vernield en
te overrompelen.
overrompelen.
De
toestand werd
werd hachelijk.
hachelijk. Terwijl
Terwijl Joshua
Joshua een
een weinig
weinig
De toestand
meer
orde onder
onder zijn
zÜn metgezellen
metgezellen trachtte
trachtte te
te brengen,
brengen, snelde
snelde
meer orde
Samuel
aller ijl
ijl weg
wegom
omTom
TomMitchell
Mitchell van
van den
den staat
staat van
van
Samuel in aller
zaken
onderrichten.
zaken te onderrichten.
Het
was dezen
dezen gelukt,
gelukt,dedeRoodhuiden
Roodhuiden zoo
zoo goed
goed met
met een
een
Het was
onoverkomelijken
van
van staal
staal te
te omomonoverkomelijkenslagboom
slagboom
vanvuur
vuuren
en van
geven,
dat deze,
deze,door
doorvijanden
vijanden omringd
omringd en
en tot
totwanhoop
wanhoop
geven, dat
gebracht,
besluit genomen
genomen hadden
hadden om
om de
denederlaag
nederlaag
gebracht, het
het besluit
der
.A.merikanen te voltooien
voltooien en
en de
deplantage
plantageteteoverrompelen;
overrompelen;
der Amerikanen
er
bestond geene
geene andere
andere hoop
dan die
die op
op eene
eene
er bestond
hoop voor
voor hen
hen dan
overwinning.
De
strijd nam
nam van
vantoen
toenafafininhevigheid
hevigheid toe.
toe. De
Destrijders
strijders
De strijd
gingen
eene verschrikkelijke
verschrikkelijke worsteling
worsteling van
van man
man tegen
tegen man
man
gingen eene
aan,
waarin zij,
die vielen,
vielen, slechts
slechts als
als dooden
dooden vielen.
vielen.
aan, waarin
zij, die
Ta-bash-shah,
een twintigtal
twintigtaluitgelezene
uitgelezenekrijgslieden
krijgslieden
Ta-bash-shah, door
door een
gevolgd,
had zich
zich tetemidden
middenvan
vandede
dichtstedrommen
drommen der
der
gevolgd, had
dichtste
strijders
Hij had
had alalwat
wathem
hem
den
doortochtversperde
versperde
strijders gewaagd.
gewaagd. Hij
den
doortocht
omvergeworpen,
de verschansingen
verschansingenovergesprongen
overgesprongenen
enhad
had
omvergeworpen, was de
zich,
zonder den
den spoed
spoed van
vanzijn
zijnmustang
mustangtetevertragen,
vertragen, door
door
zich, zonder
zijne
metgezellen gevolgd,
gevolgd,naar
naarde
devoornaamste
voornaamste woning
woning begeven,
begeven,
zijne metgezellen
waar
de vrouwen
vrouwen bijeen
bijeen waren.
waren.
waar al de
Het opperhoofd
opperhoofd hief
hiefzijn
zijnoorlogskreet
oorlogskreet met
meteene
eenekrij
krijschende
schende
stem
snelde naar
naar de
de deur
deur der
der woning.
woning. Te
Temidden
midden van
van
stem aan
aan en snelde
de
andere vrouwen
vrouwen had
had hij
hij Diana
Diana bemerkt.
bemerkt.
de andere
Toen
het meisje
meisje dien
dienzwarten
zwarten duivel
duivelzijne
zijnebebloede
bebloede bijl
bijl
Toen het
boven het hoofd zag zwaaien en zÜn paard te midden der bovenhtfdzagwienjprdtm e
vrouwen
kinderen snellen,
snellen,die
diehijhijmeedoogenloos
meedoogenloosonder
onderden
den
vrouwen en kinderen
zijeen
eenakeligen
akeligengilgiluituitenen
deinsdeonwilleonwillevoet
reed, stiet
stiet zij
voet reed,
deinsde
keurig
terug, terwijl
terwijl zij
zü haar
haar gelaat
gelaat ininhare
harehanden
handenverborg.
verborg.
keurig terug,
- Ooah!
zegevierenden toon,
toon, nu
nu
Ooah ! riep
riep Ta-bash-shah
Ta-bash-shah op
op een zegevierenden
behoort
blanke meisje
meisje mij
mij toch
toch toe.
toe.
behoort het
het blanke
En
hij wilde
wildezijn
zijnpaard
paardnoodzaken,
noodzaken, het
het vertrek
vertrek binnen
binnen te
te
En hij
treden.
opzijne
züneachterpooten
achterpooten
Eensklaps
het paard
paard bijna
bijna recht
rechtop
Eensklaps ging het
staan
tuimelde het
het opperhoofd
opperhoofd op
op den
den grond
grond neer.
neer.
staan en tuimelde
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Dardar,
de Newfoundlandsche
Newfoundlandsehe hond
hond van
van Diana,
Diana, was
was tegen
tegen
Dardar, de
het paard
paard opgesprongen,
opgesprongen, dat
dat daardoor
dalu'door aan
aanhet
hetsteigeren
steigeren geraakt
geraakt
was en zijn
zÜn meester
meester afgeworpen
afgeworpen had.
had.
was
Daarop
had de
de dappere
dappere hond
hond den
den Indiaan
Indiaan bij
bÜ de
de keel
keel gegeDaarop had
grepen
hem op
op den
den grond
grond gerukt.
gerukt.
grepen en
en hem
- Houd
vast, Dardar
Dardar!! riep
riep Georges
Georges Clinton,
Olinton,
I=Ioud maar
maar stevig vast,
MikgQed en
en zijne
zijne beide
beide
terwijl
hij toesnelde,
toesnelde, gevolgd
gevolgd door
door Mikgoed
terwijl hij
geduchte
en Nadèje.
Nadèje.
geduchte honden,
honden, Drack
Drack en
Maar
had deze
dezeaansporing
aansporingniet
nietnoodig
noodig;
hetgeduchte
geduchte
Maar Dardar had
; het
beest
hield niet
nietalleen
alleenstevig
stevigvast,
vast, maar
maarverscheurde
verscheurde den
den elelbeest hield
lendigen
terwijl deze
deze allerlei
allerlei pogingen
pogingen aanaanlendigen Indiaan
Indiaan letterlijk,
letterlijk, terwijl
wendde
ontsnappen, zonder
te slagen.
slagen.
wendde om
om hem
hem te ontsnappen,
zonder er
er in te
De
Roodhuiden, door
door dit
ditakelig
akeligschouwspel
schouwspel verschrikt,
verschrikt,
De Roodhuiden,
aarzelden.
Georges
Olinton en
en Mikgoed
Mikgoed deden
dedeneen
eenduchtigen
duchtigen aanval
aanval
Georges Clinton
op
door hunne
hunne honden
honden geholpen.
geholpen.
op hen, door
Het
gevecht werd
werd verschrikkelijk;
verschrikkel!jk; maar
maar dedejongelieden
jongelieden
Het gevecht
zouden
twijfel voor
voordedeovermacht
overmachthebben
hebbenmoeten
moetenzwichzwichzouden zonder twijfel
ten,
als niet
nieteen
eenveertigtal
veertigtalOutlaws,
Outlaws, door
door Olivier
Olivier en
en Joshua
Joshua
ten, als
aangevoerd,
ter hulp
hulp gekomen
gekomen was.
was. Het
Het gelukte
gelukte op
op zijn
zijn
aangevoerd, hun
hun ter
hoogst
een zesde
zesde gedeelte
gedeelteder
deraanvallers,
aanvallers,teteontsnappen.
ontsnappen.
hoogst aan een
keI'voor
voor hen
hen dan
dan de
de vorige.
vorige.
Deze nederlaag
nederlaag was nog verschrikkelij
verschrikkelij ker
- Mijne dochter
dochter!! Diana! riep
riep Joshua
J oshua met
met eene
eene half
half ververstikte
stem uit.
uit.
stikte stem
- Zij
gered!
antwoordde Georges,
Georges, terwijl
terwijl hij
hij hem
hem op
op
Zij isisgered
! antwoordde
haar wees.
wees.
- En haar
haar roover
roover?
?
- K!jk
maar!! vervolgde
vervolgde de
de jonkman,
jonkman, terwijl
terw!jl hij
h!j hem
hem naar
naar
Kijk maar
het niet
nietmeer
meerteteherkennen
herkennenlijk
l!jkvan
vanTa-bash-shah
Ta-bash-shahwees,
wees, waaraan
waaraan
Dardar
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279

zU staan
staan en
en stapten
staptenvan
vanhunne
hunnepaarden
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elkaarnemen,
nemen,Mijnheer
.à'lijnheer!
Hier moeten
moeten wij
!
- IIier
zeide Olivier
Oli vier tot
tot den
den Franschman,
1!'ranschman, die
hem tot
tot midden
midden in
in de
de
zeide
die hem
woestijn was
komen opzoeken
opzoeken; ; ik
heb uuinindeze
dezepapieren,
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doeafstand
afstandvan
vandezen
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driemetgezellen,
metgezellen,
zeide Tom Mitchell,
Olivier,
Durand en
enVrij
Vrijkogel,
kogel, wendde.
wendde.
Olivier, kapitein Durand
wij vergezellen
vergezellen u integendeel.
integendeel.
- Neen, zeide
zeide Olivier
Olivier terstond,
terstond, wij
-— Gij?
Outlaw met
met een
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drukten elkander
elka.nder met
met warmte
warmte de
de hand.
hand.
De vier
vrede was
was gesloten.
gesloten.
De vrede
. . . • •
. . . . . . . . . . . . . . .
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