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VOORBERICHT.

Afwis!eling van !pijs doet eten, en 't zal daarom mün vriendinnen en vrienden
niet onaangenaam zijn, ter afwisseling eens in Afrika te vertoeven; te meer, daar dit
werelddeel nog zoo onbekend is en in de laatste jaren hoe langer hoe meer in belangrijkheid wint. Stanley, wiens werk ik gevolgd heb, is er de man wel naar, om oru
Midden-Afrika te leeren kennen, daar hij zelf geruimen tijd in dat werelddeel heeft
doorgebracht, om Dr. Livingstone op te zoeken. Ofschoon we hier een verhaal vlndden,
en het dus slechts beelden der fantasie zijn, berusten zijn personen toch op bestaande.
zijn toestanden op gebeurtenissen. 't Zou u weinig baten, of we u die al opnoemden, daar toch die personen en gebeurtenissen u onbekend zijn. Doch zeker is
het, dat de waarde van 't boek verhoogd wordt doordien hier romantische personen
en toestanden beschreven worden, die aan werkelijke personen en toestanden hun
oorsprong te danken hebben.
En daarom (de lectuur is aangenaam en leerzaam teve~) verwacht ik, dat de altgever tellreden zal zijn over %Ün debiet.
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"Goede slaven!" hervat Khamis. "Ge hebt het gezegd. Er zijn geen schooner van
Masr tot Kilwa, dan die van Rua en aangrenzende landen. En bekwaam zijn ze ook I
Die heidenen vervaardigen de beste speren, zwaarden en dolken, welke in Afrika te
vinden zijn; er zijn er onder, die 't werk onzer eerste kunstenaars te schande zouden
maken. Dicht bij een plaats, die Kitanga heet (waar die is, weet ik niet; maar Sayd,
de zoon van Habib, zcu 'r u kunnen zeggen), is een heuvel, bijna geheel van zuiver
koper, en van dat koper maken ze schoone arm- en beenringen. De zoon van Habib
kan getuigen, of hij ooit zulk keurig werk te Muscate heeft gezien."
"Mashallah!" roept Amer in verrukking uit. "Ge maakt me hoe langer hoe beqeeriqer om dat vreemde land te bezoeken. Een heuvel van zuiver koper! Die heidenen
moeten een knap volk zijn en rijk ook! Als ik slechts twee- of driehonderd slaven kan
machtig worden van de soort, waarvan gij spreekt -- dan zou ik in staat zijn, dien
hond van Banyan Ramji in 't aangezicht uit te lachen, en de oude Ludha Damha zelf
zou 't hoofd niet hooger kunnen opsteken, dan ik het zou kunnen doen. Die beide
honden hebben nou wat aan mij te goed; want, toen ik vrij wat gereed geld noodig
had, om mijn plaats en mijn fonteinen te maken, hebben ze mij op woeker geleend. Maar
van de vrouwen, edele Khamis, hebt gij nog niet gesproken. Hoe zien die er uit?"
,,0, ja. Zeg ons, hoe de vrouwen er uitzien," zeggen twee of drie anderen, die tot
nu toe gezwegen hebben.
"Ik heb slechts één Ruasche gezien," antwoordt Khamis, "en dat was de vrouw
van den zoon van Sayd, een rijzig, slank meisje van zoowat zestien jaren. Vlug als
de antilope der bergen, was haar gang als die van de dochter eens opperhoofds. Haar
oogen waren als twee diepe bronnen van schitterend, golvend water. Haar gelaat was
als de maan in kleinen vorm. De kleur was bijna zoo blank als die van uw zoon Selim."
"Uw tong slaat dubbel, Khamis," hervat Amer, min of meer beleediqd.; Hebt ge
soms te veel van den sterken drank der Nazareners 1) gebruikt, om op uw goed _geluk
te drinken? Vrouwen met een gelaatskleur, bijna zoo blank als die van mijn zoon Selim!
Waar zijt gij, Selim, zoon van Amer, trots van den stam der Beni-Hassan? Gij, zoon
van 't opperhoofd door geboorte en door bloed, appel van de oogen uws vaders,
kom hier!"
"Hier ben ik, mijn vader!" antwoordt Selim, die vlug opgerezen is en nu vóór
zijn vader staat; terwijl hij diens rechterhand kust.
"Spreek, zoon van Abdullah! Zie mijn jongen, beschouw zijn kleur, gelijkende op
room. Is hij niet zoo blank als eenig Nazarener is, en durft gij herhalen, wat ge gezegd
hebt van de heidensche vrouw van Sayds zoon?"
"Khamis, de zoon van Abdullah, geeft zich niet over aan den sterken drank der
dwaze Nazareners," antwoordt de aangesprokene. "Ik heb gezegd, dat ik een dochter
der Warua's gezien heb, welke Sayds zoon tot vrouw genomen heeft, en dat ze bijna
even blank van kleur is als uw zoon Selim, en veel blanker dan Isa, de zoon van
Sheikh Thani."
"Wonderlijk! Wallahl!" roepen de anderen uit. "We zullen allen vrouwen van
de Warua's gaan halen."
"Welnu, bloedverwanten en vrienden!" zegt Amer. "Khamis heeft de waarheid gezegd en wonderlyke dingen verteld. Is het dus bepaald, dat wij naar Rua zullen gaan
met den zoon van j\bdullah, om ivoor, slaven, koper en lichtgekleurde vrouwen te
halen ""
"Het is dus bepaald," roepen allen uit.
"Ik ben blijde, zulks te hooren, vrienden," zegt Khamis. "Laat ons dus den tijd
van ons vertrek vaststellen. Wilt gij allen mij beloven, gereed te zijn met de nieuwe
maan, die over vierentwintig dagen invalt? Belooft mij ook, een genoegzaam aantal
van uw slaven mee te nemen, opdat we een sterken troep vormen? Zeg mij, Sheikh
1) Christenen.
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Amer, hoeveel gewapende mannen kunt gij meenemen?"
„Honderd gewapende mannen, behalve mijn beide trouwe slaven, Simba en Moto,
die alleen een heel leger waard zijn," antwoordt Amer.
„Laat mij meegaan, vader!" zegt Selim, die op het karpet aan zijns vaders voeten
was gaan zitten en hem smeekend aanziet. „Ik kan schieten. De goede balyuz 2 ) heeft
mij geleerd, hoe ik 't geweer moet behandelen, hetwelk gij voor mij uit Engeland hebt
laten komen, en hij verzekert mij, dat ik spoedig beter zal schieten dan hij. Laat mij
u dus verzellen, vader!"
„Hoor mij dien knaap eens aan!" zegt Amer bewonderend. „Een echte Bedouin
zou niet anders gesproken hebben. Doch waarom wilt ge zoo spoedig uw moeder
verlaten, kind?"
„'t Zal moeder leed doen, als ik ga," antwoordt Selim. „Doch ik ben nu groot en
sterk en het deugt
mij niet, om mijn
brengen.
J ggeheele leven in den harem door te bren
g voor mij
g
Ik moet moeder voor eenigen tijd verlaten, want alle mannen moeten arbeiden."
„Wie heeft u dat in het hoofd gebracht, Selim? Wie heeft u gezegd, dat gij te groot
waart, om bij uw moeder te blijven?"
..Een dag of wat geleden ging ik met Sulieman, den zoon van vorst Majid, en den
jongen zoon van den Amerikaanschen balyuz op de vogeljacht. De jonge Amerikaansclie knaap, die kleiner is dan ik en zich reeds voor een man houdt, lachte mij
uit, en zeide tot mij, dat ik veel had van een klein meisje, wier moeder het elken
dag in versche melk baadt, om haar gelaatskleur frisch te houden. Hij kon zich geen
voorstelling maken van een Arabischen knaap, die zich tevreden stelt om niet verder
buiten de deur te kijken dan 't gezicht van zijn moeder reikt. Ik bloosde van schaamte
bij deze verwijtingen!"
„Stil, jongen! Wat bekommert ge u om de woorden van zoo'n verwaanden Nazareenschen knaap? Gij zijt immers noch van zijn geslacht, noch van zijn verwanten.
Toch moet ik toestemmen, vrienden," gaat Amer tot de anderen voort, „dat de jongens
van de Nazareners fermer zijn dan de onze, ofschoon ze niet meer moed of geestkracht
bezitten. Wie zou zulk een gevoel van onafhankelijkheid in 't kleine lichaam van
den zoon des Amerikaansche balyuz zoeken Het kind kan ter nauwernood twaalf
jaar oud zijn, en toch spreekt het met de wijsheid van een man. En wie zijn sterker
en rijker dan de Nazareners in Engeland?"
„Ge geeft mij uw toestemming om mede naar Afrika te gaan?" hervat Selim.
„Kind! de heidenen zijn een woest volk. Zij hebben groote speren en messen. Ze
zouden u den hals afsnijden en u misschien opeten."
„Daar ben ik niet bang voor," antwoordt Selim fier. „Wanneer heeft een zoon van
den grooten stam win Beni-Hassan vrees getoond? En dan zou ik, de zoon van een
opperhoofd van dien stam, de zoon van Amer Ben Osman, vreezen voor die heidenen?"
„Welnu, ge zult met mij gaan, al ware 't alleen om die laatste woorden. Vrees niet;
Allah zal u in zijn bescherming nemen."
„Laat ons tot een einde komen, eer de zon ondergaat," herneemt Khamis ongeduldig.
„Hoeveel manschappen kunt gij meenemen, Sheikh Thani?"
„Mijn zoon Isa en vijftig welgewapende slaven," antwoordt de koopman.
„Goed geantwoord. Isa is een ferme jongen en, is zijn huid donker, hij heeft het
hart van een Arabischen vader. En hoeveel zult gij bijbrengen, Mussoud?"
Mussoud, die trotsch is cp zijn grooten, zwarten baard, antwoordt:
„Omtrent zooveel als mijn vriend Thani. Al mijn slaven zijn Wahiyowsche, ferme
kerels, als ze goed aangevoerd worden."
„En gij, Sheikh Mohammed?" vraagt hij aan dat opperhoofd, hetwelk een geduchten
naam in 't binnenland onder de Wafipa's en Wararungun's heeft en door verscheidene stammen gevreesd wordt. „Met hoeveel man zult gij naar Afrika gaan?"
2

) Consul of ambassadeur.
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„Ik?" antwoordt Mohammed met een stem, als ware 't die eens buffels, „voor zulk
een grootsch ontwerp kan ik honderd man uit mijn goederen lichten. Ook zal ik die
beide jonge leeuwen --- Abdullan en Mussoud meenemen, om hun te leeren, hoe
ze slaven moeten vangen."
„Dank, vader! voor die toestemming," zeggen de knapen.
„Sultan, zoon van Ali," hervat Khamis, „gij zijt een sterk en wijs man. Wilt gij
met ons medegaan?"
Sultan, de zoon van Ali, een goede vijftiger, met sterk sprekende gelaatstrekken en
scherpe zwarte oogen, was inderdaad sterk en wijs, en wie hem zag, twijfelde er niet
aan, of hij was een van de meest gehate Bedouïnsche opperhoofden, die ooit te
Zanzibar gekomen waren. Daarbij was hij officier van hoogen rang in 't leger van
Prins Thouweynee van Muscate geweest, die hem meermalen had geprezen voor zijn
vermetelheid en zyn bekwaamheid in 't besturen van zijn wilde kavalerie.
„Waar mijn waardige vriend Amer gaat," zegt hij, „zal ik niet achterblijven. Ge
kunt op mij rekenen in voor- en tegenspoed, en ik kan tachtig goed gewapende
slaven aanbrengen."
„Een goed woord!" zeggen de Arabieren eenparig. „Waar de dappere zoon van
Ali gaat, is er geen gevaar te vreezen."
„Zoo hebben we dan vierhonderdtachtig man," hervat Khamis. „Ik neem honderdvijftig gewapende manschappen mee, en met de Sheikhs Kamdan en Amram zal ik
onze macht wel tot zevenhonderd brengen. Isa, de zoo van Salim, Mohammed, de
zoon van Rashid, Raschid, de zoon van Sulieman, stevige jongelieden en bloedverwanten van mij, hebben mij reeds beloofd, met mij mede te gaan. Hoe meer Arabieren,
hoe beter. Nog een woord, vóór we opstaan om ons gebed te verrichten. ---- Ludha
Damha, de gaarder der belastingen, heeft mij gezegd, dat, als er een groot aantal ging,
hij ons geld tegen 50 percent jaarlijkschen interest zou voorschieten. Die oude hond!
Dat is de helft van 't geen hij gewoonlijk vraagt."
„Bij mijn baard, dat is goedkoop!" zegt Mohammed. „Ik dacht, dat we van den
woekeraar geen geld onder de honderd percent interest konden krijgen."
„Ludha Damha moet er zeker van zijn, dat we spoedig zullen terugkeeren, anders
gaf hij zijn geld zoo goedkoop niet," verzekert Amer. „En nu, mijn vrienden! De zon
is onder en we moeten naar 't gebed gaan."
Dit zeggende stond hij op en, nadat de gewone salaams, begroetingen en zegeningen gewisseld waren, gingen de Arabieren met langzamen en deftigen stap naar hun
huizen, terwijl Amer en Selim zich naar de mesdjid in hun eigen woning begaven.
Toen ze daar gebeden hadden, vroeg de laatste:
„Vader, ik zie moeder achter het traliewerk. Mag ik haar gaan zeggen, dat ik mee
naar Afrika ga?"
„Arme Armina!" riep Amer uit. ,,Ik heb om haar niet gedacht, Selim! Uw moeder
zal nooit haar toestemming geven tot uw vertrek. 't Zou haar hart breken."
„Maar ik moet toch eenmaal van huis, Vader," hernam Selim. „Waarom dan thans
niet? Met wien kan ik veiliger gaan dan met u Ik ga immers niet met vreemden.
Ik ga met mijn bloedverwanten, met uw slaven, met u zelf. Wat kan moeder
daartegen inbrengen?"
,,Ge hebt gelijk, Selim. En toch zal 't haar smarten, de arme vrouw! Zij zal alleen
achterblijven! Ga 't haar echter mededeelen, maar zoo zacht mogelijk!"
Selim snelde naar den harem, waar Armina als koningin en meesteres heerschte,
liet zijn pantoffels vóór de deur van 't vertrek zijner moeder staan, trad dit blootsvoets
binnen, naderde haar, kuste haar rechterhand en toen haar voorhoofd, en ging, op
haar uitnoodiging, naast haar zitten.
„Moeder," begon hij, „kunt gij ,raden, wat ik u te zeggen heb?"
„Neen, mijn zoon," antwoordde Amina met een vriendelijken glimlach. „Is 't iets

gewichtigs?"
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„Iets zeer gewichtigs, moeder."
„Welnu, laat mij dan niet lang raden, mijn jongen. Aan uw gezicht zie ik, dat ge
er gelukkig mee zijt, ofschoon 't mij niet zegt, dat ik er even gelukkig mee zal wezen.
Vertel mij, wat gij mij mee te deelen hebt."
„Welnu, moeder. Ik ga met vader naar Afrika."
„Naar Afrika, kind? Waar is dat? Gij meent toch het vaste land niet?"
„ja, moeder! Er, wel in 't binnenste van 't vaste land."
„Naar de binnenlanden van Afrika!" riep de arme vrouw uit, bleek wordende. „Wat
moet uw vader in Afrika doen? Hij is daar nooit geweest."
„Hij gaat er met Khamis Ben Abdullah, de Sheiks Mohammed, Thani, Mussoud,
Sultan, Amram, Hamdan en verscheidene anderen heen, naar een ver land, Rua genaamd, om ivoor en slaven te koopen, en rijk terug te komen."
„Naar Afrika! Om rijk te worden! 0, Allah!" riep Amina uit. „En gij gaat met
hem mee — gij een kind! Wilt gij ook rijk worden?"
„Ik ga met vader en onze bloedverwanten mede, niet om rijk te worden, maar om
de wereld te zien en om te leeren, hoe ik een man moet worden en hoe ik met mijn
nieuw Engelsch geweer leeuwen, luipaards, zebra's en olifanten moet schieten."
„Houd op met dien onzin, kind!" riep Amina uit. ,,Gij leeuwen en luipaards schieten!
Gij, een kind, dat nog ter nauwernood gespeend zijt! Gij en uw vader droomt."
„Moeder," hernam Selim. „Mijn kindsheid is voorbij. Ik ben thans een sterke knaap
en over vijf jaren zal ik een man zijn. Allah schiep kinderen, opdat ze groeien
zouden; het kind wordt knaap --- de knaap man. Moeder! als mijn lichaam niet in de
open lucht wordt geoefend, als het in een harem blijft op gesloten, dan kan het niet
groeien en word ik een dwerg. Indien mijn geest niet wordt geoefend door wat anders
te zien en met verschillende menschen te praten, als ik niemand anders zie dan mijn
moeder en haar slavinnen, dan kan mijn geest niet wassen en ik word een dwaas.
Ik moet gaan en de lessen leeren van 't leven des mans."
„Maar, lieve zoon," hervatte Amina. „Bedenk, dat ge nog jong zijt en dat er later
nog wel een gelegenheid voor u zal zijn in dat afschuwelijke land der negerwilden te
reizen. En wat kunt ge daar vinden om te leeren? Het zien van leeuwen, luipaards,
olifanten en leelijke krokodillen zal uw verstand niet doen rijpen. 't Is wreed van u
mij te verlaten, gij en mijn heer Amer beiden te gelijk."
,,Wat ik in Afrika zal zien, zal nieuw en vreemd zijn. Dat nieuwe en vreemde
staat gelijk met de lessen, mij door Imam en op de school uit den Koran gegeven.
Eiken dag zal ik niets nieuws zien en daarmede mijn geest verrijken."
„'t Is genoeg, mijn zoon," hernam Amina. „Ge zijt verscheidene jaren ouder, dan ik
gisteren meende dat gij waart. Doch eer ge naar Afrika vertrekt, heb ik u nog niets
te zeggen."
En ze stond op om het vertrek te verlaten, toen Selim opsprong, haar hand greep
en die eerbiedig aan zijn lippen drukte.
„Moeder!" zeide hij. „Laten mijne woorden u niet beleedigd hebben. Het is mijn
werk niet, maar dat van Allah, en Allah's wil moet geschieden.
„Voorzeker, Allah's wil moet geschieden!" antwoordde de moeder, terwijl ze hem
een kus gaf. Doch de kus was niet zoo vurig als gewoonlijk.
Hoeveel tijd de Arabische opperhoofden ook noodig hebben, om een karavaan gereed te maken, ditmaal waren ze met het begin van de nieuwe maan der zesde
maand al klaar: de schepen, die de goederen en levensmiddelen voor ongeveer drie
jaren moesten overvoeren, zeilden reeds in den morgen van dien dag uit de open
haven van Zanzibar naar die van Bagomoyo op het vaste land; de groote tocht begon.
"

TWEEDE HOOFDSTUK.

VERHALEN ROND HET KAMPVUUR.
't Was op den vijftienden der zesde maand, dat de leden der laatste karavaan, onder
bevel van Amer Ben Osman afscheid namen van hun vrienden, die van Zanzibar naar
Bagoyomo gekomen waren, om hun een laatst vaarwel toe te roepen.
Het was een treffend tooneel. Wie toch kon zeggen, hoeveel er van die fiere en
moedige mannen zouden terugkeeren Dat vroeg ook de schoone Amina zich af, toen
ze afscheid nam van gemaal en zoon, en angst, vrees en twijfel duidelijk in haar oogen
te lezen stonden.
„Indien 't God behaagt, Amina," zeide Amer, „kom ik binnen twee jaren terug
met zooveel ivoor en slaven, dat ik de rijkste man in Zanzibar ben. — Zeg thans
Selim vaarwel. Selim, den trots van de Beni-Hassans. Hij zal eens terugkeeren als
een rijk en machtig opperhoofd. Ziet hij er niet uit als een krijgsman? Doch haast u en
bedwing uw tranen. Maak den jongen niet week."
Met een zwijgende maar vurige omhelzing keerde Amer zich van Amina af. Deze
wendde zich tot Selim, met een blik, waarin haar gansche rijke moederliefde straalde
en zag hem zoo lang en zoo onafgebroken aan, als wilde ze zijn trekken onuitwischbaar in het geheugen prenten.
„En zoo zijt gij, Selim, vreugde mijner ziel en juweel mijner oogen, op het punt
van te vertrekken en het hart uwer moeder eenzaam te laten! Welke vreugde biedt
de wereld mij nog aan, nu mijn heer en mijn zoon van mij gaan? Heeft de stem uwer
moeder dan geen macht meer op u? Zie de golvende zee, Selim. Aan gindsche zijde
van die nauwe straat ligt het eiland Zanjian. Over zijn heerlijk strand waaien de
zefirs den geur van citroen- en oranjebloesems, en met hun geuren vermengen zich die
van jasmijn-, kaneel- en kruidnagelbloemen. Waar kunt ge zulk een schoon land
vinden, Selim? Wilt ge uw moeder, die heerlijkheid, dat genot verlaten voor de afmattende hitte, den dorst en de doornplanten van het negerland? 0, Selim! Wilt gij
uw moeder, de oranieboschjes, de palmboomen, de koele fonteinen voor de brandende
vlakte en dorre woestijnen verlaten? De weg is lang ---- o, zoo lang.... Weken, maanden, jaren lang. Blijf nog een oogenblik en uw moeder zal u voorlezen, wat er op 't
heilige blad van den Koran geschreven staat. Luister, wat het onveranderlijke noodlot
over u beschikt. Hoor deze woorden en blijf bij mij:
„Een dag komt, een dag vol van rouw en van smart,
Een dag, dat de heiden de wapenen tart
Der zonen des Islams, die, hoe ook geducht
Zich trachten te redden, vergeefs door de vlucht.
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Dan treurt om haar heer meen'ge Arabische vrouw,
„Die dag is een dag vol van smart en van rouw;
En zonen en dochtren, verlaten op aard,
Beweenen hun vaders, gevallen door 't zwaard."

„Trotsche knaap! Blijf bij mij en vermijd dat lot! Versmaad de waarschuwing van
Allah niet. Waarom schudt • ge zoo uw hoofd, Selim? Spreek."
„Lieve moeder," antwoordde Selim. „Ik kan niet terug. Waarom, wanneer 't noodlot mij dood en ellende voorspelt, zou ik zijn onveranderlijke wetten pogen te ontgaan door achter te blijven? Indien de dood mijn vader wacht, dan is Selim's plaats
aan de zijde van Amer, om te sterven zooals 't den zoon van een Arabisch opperhoofd
betaamt. Doch 't is niets dan kinderachtige vrees van u, moeder! Waarom zoudt ge
voor mij vreezen? Ben ik niet bij mijn vader, den dapperen Amer Ben Osman? Heb ik
niet mijn geweer en mijn zwaard? Wat kunnen die heidensche honden tegen al die
groote Arabieren? Vertrouw op Allah, moeder! Geloof mij, ik kom tot u terug, groot
en sterk, met een overvloed ivoor en slaven, om u rijk te maken -- om aan uw hals
juweelen te hangen, als voegen aan dien van de vrouw eens opperhoofds. Doch daar
klinkt de horen, die ons vertrek aankondigt. Vader wacht mij met ongeduld. Ik moet
naar hem toe. Omhels mij, moeder! en zegen mij, vóór ik ga!"
Amina, die zag, dat al haar woorden vergeefs waren, drukte den geliefden zoon in
haar armen en sloot er hem zoo vast in, als vreesde zij, hem te zullen verliezen.
„Allah ga met u, mijn jongen!" snikte zij.
„Allah zij met u, in eeuwigheid!" antwoordde de knaap.
En zoo scheidden zij van elkander --- de een om zich bij zijn vader te voegen, die
reeds voortging met zijn karavaan; de andere, om naar 't huis van een vriend te gaan,
daar te weenen en aan de geliefden te denken, die naar 't Westen togen.
Langen tijd bewaarden vader en zoon het stilzwijgen. Amer's gelaat toonde geen
andere uitdrukking dan vastberadenheid, Selim volgde met gebogen hoofd werktuigelijk
de voetstappen zijns vaders. Dat stilzwijgen duurde voort, totdat de karavaan stilhield aan de oevers van de Kingani, waar de knaap eensklaps aan zijn overkropt gevoel lucht gaf en in snikken uitbarstte.
Amer keek op, naderde zijn zoon, legde zijn hand op Selim's hoofd, keek hem
vriendelijk aan en zeide:
„Hoe! Tranen, mijn zoon! Hebt ge er berouw over, dat ge uw huis hebt verlaten?"
„Neen, vader! Ik heb daar geen berouw over," antwoordde Selim. „Maar ons huis
scheen mij zoo vriendelijk toe, vergeleken bij dat stille, duistere land vóór mij. Niets
dan donkere wouden aan de overzijde der rivier; zelfs de lucht ziet er somber en
treurig uit."
„De wouden zien er somber en treurig uit, mijn zoon, omdat de nacht nadert,"
zeide Amer teeder. „Wanneer wij de rivier over zijn, zullen wij kampeeren; en in de
tent, welke gij als uw huis zult lief krijgen, zult gij uw verdriet vergeten. Als dan
morgen de aarde uit den slaap ontwaakt, de zon vroolijk als een bruid uit het Oosten
opkomt, de vogels hun nesten verlaten, en de antilope op de weiden komt grazen
dan zal 't u verwonderen, hoe ge hebt kunnen schreien."
„O, vader, ik zal niet meer schreien. Zie, mijn tranen zijn reeds opgedroogd!"
zeide Selim, terwijl hij zijn vader moedig aankeek, die hem teeder kuste.
De karavaan was spoedig de rivier over, en zoo mannen als vrouwen hielHen
Tic h bezig om jonge boomen en takken af te houwen, om een verschansing te maken:
een voorzorg, die in Afrika niet verzuimd mag worden. De tenten waren in een kring
opgeslagen, met de openingen naar het midden, waar Amer's tent stond. Dicht bij die
tent bevonden zich aan elke zijde twee of drie der trouwste slaven, fundi's of op
zichters genaamd, aan wie 't opperhoofd de noodige bevelen gaf om de karavaan
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Over deze opzichters waren, om hun getrouwheid en bijzondere hoedanigheden,
twee mannen gesteld: Simba (de leeuw) en Moto (het vuur) . Waar Amer Ben Osman
ging, volgden zij hem. Met innige trouw hingen zij hun meester aan, en de knaap Selim
was als de appel hunner oogen: zijn minste wensch was hun een wet en ze beschouwden hem zoo ver boven zich verheven, als behoorde hij tot een hoogere wereld.
Simba was in gestalte een reus en in kracht en moed een ware leeuw. Geboren in
Urundi, een uitgestrekt land ten Noorden van 't meer Tanganika, was hij de zoon
van een opperhoofd en gevangengenomen, toen hij nog slechts een jongen was, in een
oorlog, dien zyn vader tegen Makala, een woelzieken koning in de Noordelijke districten van Urundi voerde. Als zoon van een opperhoofd behoorde hij tot de Wahuma's, een uitgelezen geslacht, bronskleurig van huid, in vroegere tijden uit Ethiopië
gekomen. Hij was nu reeds op mannelijken leeftijd en had twintig jaren in Amer's
huis gewoond, die hem een jaar na zijn gevangenneming gekocht en om zijn gehoorzaamheid en goed karakter als zoon aangenomen en behandeld had. Van zijn
kracht werden wonderlijke dingen verhaald. Zoo zou hij eens een volwassen geit,
die naast hem liep, met één slag van zijn zwaard van den kop tot den staart middendoorgedeeld, en een driejarigen stier op zijn rug om de plantage van zijn meester
heen gedragen hebben. Dikwerf pakte hij een van de groote witte ezels van Muscate
bij de ooren en wierp het dier met een plotselinge beweging van zijn voet onderster
boven; ja, hij was eens, tot groote verbazing der toeschouwers, met twaalf man op zijn
rug en schouders om 't huis van zijn meester heengewandeld.
Moto droeg den naam „vuur", hem door zijn meester gegeven, met niet minder recht
dan Simba dien van „leeuw". Hij had een opvliegend karakter en was geboortig
van Urori. Klein en slank als hij was, bezat hij de vlugheid der kat, was sterk en in
staat om de grootste vermoeienissen te verduren. Als kind te Zanzibar gebracht,
had Amer hem, alleen uit de aardigheid, voor twintig dollars gekocht. Hij had echter
nooit berouw over dien koop; want evenals Simba zou hij zich in een vuur hebben
geworpen, om zijn meester te dienen. Hij was een groot jager, en kon den zachten
op de rotsen
onderkennen,
fluweelen klauw van den luipaard
p
p
lja men vertelde van
hem, dat hij eens, toen hij 't leger van een leeuw opgespoord had en dien slapende
vond, eerst over het dier heengeloopen was, vóór hij het doodschoot.
De eerste avond, welke een karavaan op reis doorbrengt, is niet zeer opwekkend,
want allen denken dan nog te veel aan hetgeen zij achtergelaten hebben, en weten nog
niet, of ze hun medereizigers kunnen vertrouwen. Maar in de legerplaats van Amer
Ben Osman bestond er geen reden om te treuren over 't verlaten van Zanzibar, daar
de groote meester en zijn zoon bij hen waren, en ieder zijn reismakkers kende. De
meesten van hen, die getrouwd waren, hadden vrouwen en kinderen bij zich de
ongehuwden hun vrienden en bekenden. --- Een enkele blik in de tenten zou u dus
hebben doen zin, dat ze gelukkig waren; en zoo al niet gelukkig, dan tenminste
tevreden; terwijl ze elkander den tijd verdreven met afgezaagde histories uit hun vrij
eentonig leven. Ging er echter uit hun midden een gelach op: ge kondt er zeker van
zijn, dat Simba of Moto een historie verhaald, of een bonmot gezegd had.
Juist ging er zulk een gelach op uit de groep, die om een vuur zat, door Simba
en Moto op dertig voet afstands van Amer's tent aangemaakt, de oorzaak van welk
gelach ik u wil mededeelen. Eenige oogenblikken tevoren was Selim bij de groep gekomen en had Simba terstond eenroot
blok hout 9gebracht en zijn
l jongen
l 9 meester
g
verzocht daarop te gaan zitten. Moto, die bij Simba niet wilde achterblijven, was een
verhaal begonnen. Hij vertelde:
(Abdullah Ben Nasib! gij weet
„Eens, toen ik in de karavaan van Kisesa was
dat Kisesa een groot vriend is van mijn meester Amer, die, als Kisesa wenschte dat
ik hem zou vergezellen, nooit „neen" zeide. Het is in die karavaan, dat ik in de betrekking van fundi mijn opvoeding als jager heb voltooid) — en wij door Ukonongo
reisden, zag ik .. , ."
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„Ben je in Ukonongo geweest, Moto?" vroeg Selim, hem in de rede vallende.
„O ja, en nog veel verder. Zooals ik dan zeide, zag ik ...."
..Maar, Moto," viel Selim hem andermaal in de rede, „Ukonongo is een uitstekend jachtland, nietwaar?"
„Slechts op sommige tijden van 't jaar. Vooral in het droge jaargetijde. Dan komt
er alleilei soort van wild in den omtrek van de Runderrivier, en er is vrij wat te
jagen. Maar voor de jacht op olifanten is Kamendi beter. Ik zeide dan, dat ik ..."
„Maar, Moto," viel een naakt knaapje, Niani (aap) genaamd en een neefje van
Moto, hem in de rede. „Zijn er leeuwen in Kawendi? Ik heb ...."
Niani kon zijn rede niet voleindigen; want Moto, driftig omdat hij weer in de rede
gevallen werd, sprong woedend op met zijn kurbash (een zweep van de huid van
een nijlpaard gemaakt) in de hand. Niani echter bemerkte zijns ooms beweging, en
vlug als zijn naamgenoot, de aap, sprong hij over 't vuur heen, doch kwam ongelukkig
terecht in een kolossalen schotel half vol rijst, die langzaam op heete asch stond te
koken. Er ontstond een algemeen gegil, daar de stukken heete rijst in alle richtingen
vlogen en hier en daar op de naakte schouders der zwarten neerkwamen, die ver.
schrikt opsprongen. Selim was daarop in een hartelijk gelach uitgebarsten. Simba had
meegedaan; omdat Simba lachte, deed Moto 't ook, en weldra hief de heele groep een
schaterend gelach aan.
„Net het verdiende loon, als men iemand in de rede valt," zeide Moto tot den
armen Niani, die zijn gebranden voet wreef en bitter huilde, ofschoon op gedempten
toon. Selim begreep, dat de slimme neger hem zelf met deze woorden een steek onder
water gaf; maar hij werd er niet boos om en zei goedhartig:
„Kom, Moto, ga nu maar voort; ik zal je niet meer in de rede vallen."
„O, ik heb u niet gemeend, lieve meester." zeide Moto verontschuldigend. ,.Gij
moogt mij zoo dikwijls in de rede vallen als gij wilt."
„Kom, kom. Vervolg dan je historie, en laat het een goede wezen ook," zei Selim.
„Welnu, ik was dan juist aan 't vertellen, dat ik in de karavaan van Kisesa was,
reizende door Ukonongo, toen die kleine aap van een Niani mij in de rede viel
en mij ... .
„Neen, neen, Moto," hernam Selim. „Ik was het, die je in de rede viel. Denk dus
niet meer aan den armen Niani; die heeft zijn straf al beet, en mij straf je door je
historie niet te vertellen."
„Ga dan toch voort, Moto," zeide Simba met zijn basstem. „Hoor je dan niet, dat
onze jonge meester 't je verzoekt? Wat mankeert je vanavond dan toch?"
„Ja, hoor, als je me nu allen in de rede gaat vallen, dan duurt de historie stellig
van hier tot Rua," zeide Moto.
„Moto," zeide Selim. „Ik beloof je, dat ik je niet meer in de rede zal vallen
hier
is mijn hand erop."
„We reisden door Ukonongo en hadden het dorp van Sultan Mrera bereikt, toen
Kisesa mij gebood, om het bosch in te gaan langs de rivier, om daar te jagen. Als ik
een Kudu-antilope mee in 't kamp bracht, zou ik vier ellen katoen van hem krijgen.
't Was omtrent negen uur, toen ik op weg ging en de zon was reeds zeer heet, ofschoon het, toen ik eenmaal in 't woud was, koel genoeg zou zijn. Weldra was ik
bij de rivier, die kronkele n d zijn helder water voortstuwde. Uren lang zette ik mijn
tocht voort, toen ik, een paar uren vóór zonsondergang, eensklaps een dof geluid
hoorde, dat ik terstond herkende voor de voetstappen van een kudde olifanten, die
achter elkander op den harden weg aankwamen, om uit de rivier te drinken. In een
oogenblik lag ik op mijn buik in het twee voet hooge en dikke gras en wist, dat ik
volkomen veilig zou zijn, als ik mij maar doodstil hield. Voorzichtig lichtte ik mijn
hoofd op, toen de olifanten mij voorbijgingen, en ik telde er tien: ontzaglijk groote
beesten. Toen ze mij voorbij waren, kroop ik, steeds op mijn buik liggende, door 't
gras, tot ik op ecnigen afstand van hen was; daarna op handen en voeten naar een
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grooten boom, een boabob. Dat de olifanten mij niet bemerkten, kwam door een der
grootste, die juist met zijn eene zijde tegen den boabob aanstond. Mijn voornemen
was, mijn geweer op dezen olifant te lossen en dan zoo hard als ik kon weg te
loopen. Op eens kwam er een ondeugend denkbeeld in mij op: 't zou, vond ik, een
aardige grap zijn, die ik later zou vertellen, als ik het dier eens den staart kittelde. Ik
sneed dus een langen stroohalm af en begon het eerst den staart, toen den buik te
kittelen. Dat scheen het monster te bevallen; en nadat ik dit eenigen tijd gedaan had,
nam ik mijn geweer, mikte zoowat drie duim achter den linkervoorpoot, waar ik kon
berekenen, dat zijn hart moest zijn, en schoot het af. De olifant deed een sprong voorwaarts, en maakte daardoor mijn gestalte zichtbaar voor de andere olifanten, die een
kreet van verbazing deden hooren; daarna verhieven ze een woest gekrijsch en
hoorde ik aan 't kraken der takken, dat ze mij op de hielen waren. Nooit heeft
een door een leeuw vervolgde antilope zich zoo snel voortgespoed over de vlakten
van Ukonongo, als mijn voeten mij voortdroegen. 't Scheen mij echter, dat al mijn
vlugheid mij niet zou baten; want ik hoorde hun dreunenden stap al nader en nader
komen, en toen ik mijn hoofd omwendde, om te zien, hoe ver ze nog van mij af
waren, zag ik, dat de aanvoerder der kudde nog maar dertig schreden van mij verwijderd was. 't Was mij, als was hij driemaal zoo groot als anders, zijn lange, breede
ooren stonden recht uit als een pla n k, alsof 't vleugels geweest waren, en zijn oogen
schitterden als kolen vuurs. Zijn staart hield hij in de hoogte en zijn vormloozen kop,
met de beide vreeselijke slagtanden gewapend, stak hij dreigend vooruit. Toen zijn
oogen de mijnen ontmoetten, deed hij een wraakgebrul hooren, dat vreeselijk in mijn
ooren klonk als de krijgshoorn van de Watuta's."
Hier zweeg Moto een oogenblik stil en keek hij den kring rond. Maar niemand
sprak een enkel woord: aller verwachting was te zeer gespannen. Toen vervolgde hij:
„'t Was of dit gezicht mijn voeten bevleugelde; als ik straks nog rende, vloog ik
nu. Doch hoe harder ik liep, hoe meer 't monster mij naderde. Hij kon geen vijftien
voet meer van mij af zijn, toen ik mij een der listen van de jagers van Urori herinnerde. Ik had opgemerkt, dat de grootste olifant de voorste en de uiterste aan mijn
rechterhand was; de andere olifanten schenen meer den aanvoerder der kudde t
volgen, dan dat ze mij najaagden. Eensklaps keerde ik mij nu om en liep rechts af, zoo
snel naar den tegenovergestelden kant als mijn voeten mij konden dragen. De olifanten
schoten een heel eind vooruit en ik was reeds een vijftig ellen achter hen, eer ze
stilstaan en zich omkeeren konden. Ze stonden echter slechts een oogenblik stil,
kregen mij weldra weer in 't gezicht en kwamen met een woest gebrul andermaal op
mij aanstormen. Ik ben een snel looper, zooals gij weet; maar wij allen kruipen in vergelijking van een olifant, die ons vervolgt. Spoedig waren de voorsten mij weer op
de hielen, het harde, scherpe gras deed mij vreeselijk zeer; de dikke huid van de
pooien mijner vervolgers was er tegen bestand. Daar zag ik op een kleinen afstand
aan de linkerhand voor mij een kreupelboschje. Kon ik dat bereiken en er mij in verbergen, dan was ik betrekkelijk veilig. Binnen weinige oogenblikken bereikte ik het
en bemerkte op een kleinen afstand, half door gras en kreupelhout verborgen, een gat
in den grond. Ik wist, dat dit het hol van een wild zwijn was, en dat ik er volkomen
veilig in zou zijn, mits het dier er niet inwas, en binnen een seconde lag ik op mijn
buik en kroop er in. Op 't zelfde oogenblik hoorde ik de olifanten over mij heengaan
en een vreeselijk geknor achter mij. Eer ik nog tot bezinning kon komen, werd ik
uit het hol geworpen, als een kogel uit een kanon, en lag ik als een doode, weinige
schreden er vandaan, op den grond. Ik had juist nog bewustzijn genoeg om te voelen,
dat ik vreeselijk in mijn knieboog gewond was door den woedenden eigenaar, toen
viel ik in zwijm. 't Was nacht, toen ik weer bijkwam. Weldra hoorde ik schoten, die
bij geregelde tusschenpoozen werden afgevuurd, waaruit ik opmaakte, dat mijn vrienden mij zochten. Ik beantwoordde die schoten en lokte hen zoo naar mij toe. Ze
lichtten mij op hun schouders en brachten mij naar het kamp, waar ik omtrent drie
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weken lag, zonder mij te kunnen verroeren. Ik draag nog steeds het litteeken van
de wond, mij door het wilde zwijn toegebracht."
„En wat was er van den olifant geworden, dien gij geschoten hadt?" vroeg Selim.
, ,Hij werd den volgenden dag gevonden, omstreeks twee uren van de plaats, waar
ik hem gewond had. Zijn spoor was gemakkelijk te vinden door het bloed, dat hij
verloren had. Kisesa maakte een goede som voor dien olifant; zijn tanden waren
dan ook de grootste, welke ik ooit gezien heb."
„En hoeveel ellen katoen gaf Kisesa u er voor?" hernam Selim.
„Slechts veertig."
.,Veertig. Dat was toch een goede belooning, dunkt mij."
„Veertig ellen voor datgene wat hem te Zanzibar met driehonderd betaald werd!"
riep Moto beleedigd uit. „Noemt gij dat veel?"
„Maar je vergeet, Moto," hernam Selim, „dat je een slaaf waart ten gebruike van
Kisesa, dat het geweer en 't kruit waarmee je den olifant doodschoot, het zijne waren;
kortom, dat je, zonder de hulp van zijn slaven, gestorven waart en den olifant nimmer
terug zoudt hebben gezien."
„De jonge meester heeft gelijk," hernam Moto. „De jonge meester heeft altijd
gelijk."
„Maar vertel ons nu eens, Moto," zei Simba, die tot hiertoe 't stilzwijgen had bewaard, „van 't gevecht dat Kisesa met de Warori's, uw eigen volk, had, en hoe je
den zoon des konings redde."
„Ja, vertel ons dat eens," zeide Selim. „'t Moet een belangrijke geschiedenis zijn.
Ik zal den eersten nacht, dien ik op Afrikaanschen bodem doorbreng, des te beter
slapen."
„Waar mijn vriend Simba 't vraagt en mijn jonge meester 't beveelt, is Moto steeds
gereed," antwoordde de slaaf. „'t Was, toen de oorlog met Urori uitbrak, dat Sayd Ben
Salim verzocht werd, om al de Arabieren tot den krijg op te roepen. Doch hij
weigerde en zeide, dat wanneer Kisesa verlangde te gaan, hij hem, als 's konings gouverneur van Unyanyembe, in staat zou stellen om de Arabieren ten oorlog aan te voeren, en hij hem opperhoofd van 't leger zou maken. Kisesa nam dat aan, en de
voornaamste Arabieren gingen vrijwillig met hem mede. 't Zal zoowat de twintigste
dag van onzen marsch zijn geweest, dat we door Unyangwira en Kokoro dicht bij
Kwikuru, de hoofdstad van Urori, aankwamen. In de wapenen sliepen we, tot we
midden in den nacht op een gegeven teeken omtrent een uur lang door 't kreupelbosch
trokken en ons bij 't licht der maan vlak voor de boma (verschansing) van het dorp
des konings bevonden. Op een nieuw signaal waren we allen bij de verschansing en
stak ieder zijn geweer door de openingen der palissaden heen; doch zonder te schieten;
want Kisesa wist, hoe hij oorlog moest voeren. Nu blies onze veldheer op zijn hoorn
en een stem uit het dorp vroeg, wie wij waren en wat wij moesten hebben.
„Kom naar buiten om te vechten!" riep ons opperhoofd, „want Kisesa ligt voor
uw poorten.
„Kisesa," antwoordde de stem. „Dat is onmogelijk. Het kan Kisesa van Unyanyembe niet zijn!"
„Het is Kisesa en niemand anders. Ik zelf ben Kisesa en gekomen om u te dooden."
„Kisesa heeft te veel haast gemaakt om te sterven, dat hij zoo snel naar Kwikuru,
de hoofdstad van den koning van Urori, is gekomen," antwoordde de koning; want
hij was het zelf. „Vecht Kisesa altijd met zulk een snelheide Onze gewoonte is het,
eerst te spreken, alvorens wij vechten."
„Gij zijt een hond en de zoon van een hond," hernam Kisesa. „Hebt gij geen
oorlog gemaakt met onze kooplieden en hen in het woud doodgeslagen ter wille van
hun ivoor? Hebt ge hun jonge zonen niet verminkt, door hun de rechterhand af te
kappen? Hebt ge niet uw gevangenen met stokken geslagen, zoodat er verscheidene
zijn omgekomen? Hebt ge niet gevraagd, waar Kisesa, de groote Arabische krijgsman
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was, opdat gij hem levend mocht villen en kleederen van zijn vel mocht maken om
uw naaktheid te bedekken? Welnu, Kisesa is voor uw poorten. Kom dan en neem
zijn huid."
„Kisesa, gij hebt goed gedaan, dat gij bij mij zijt gekomen, eer ik tot u kwam.
Kisesa, gij zijt een goed man; maar toch zal ik u levend villen en gij zult weten, wat
het zegt, voor de poorten van Mostana te komen als een dief in den nacht. Men
heeft mij gezegd, dat gij dapper zijt. Is het dapper, te doen, wat gij gedaan hebt? Mijn
jonge zoon Kalulu, die slechts een kind is, is meer dan genoeg om u te weerstaan.
Blijf, waar gij zijt, totdat de dag aanbreekt: opdat we ten minste hem mogen zien,
die voor zoo dapper wordt gehouden."
„Mostana, als dat uw naam is," zeide Kisesa. „Ik zal wacnten, totdat de zon in
het Oosten opkomt. Dan zult gij mijn aangezicht zien en sterven. Ik heb gezegd."
We legden ons nu dicht bij de palissaden neder; de vijfde man moest de wacht
houden, terwijl de anderen sliepen. Zoodra de zon in het Oosten boven de toppen der
boomen verscheen, werd de hoorn van Kisesa gehoord en tegelijkertijd werden de
trommen van Mostana geroerd. We konden nu het dorp zien. 't Was een groot rond
dorp, met sterke palissaden, maar wat iets ongemeens in Urori is -- een binnenverschansing omringde Mostana's paleis.
Spoedig waren we aan 't vechten en het bleek al gauw dat Mostana 't onderspit
zou delven; want wij waren talrijker en hadden betere geweren dan hij; ook stonden
we verder uit elkander dan zijn volk, waardoor iedere kogel, welke door de palissaden
heenkwam, een van zijn volk wondde of doodde, en 't geschrei daar binnen vreeselijk
was. Nadat we zoo een uur op elkander geschoten hadden, beval Kisesa, de twee
poorten te openen, en met hoopen stormden we naar binnen, snelden naar de andere
palissaden en vuurden er weer doorheen. 't Was een vreeselijk bloedbad. De weinigen
die nog overgebleven waren, begonnen nu „Aman! Aman!" dat is „Genade! Genade!"
te roepen. Nu werden ook de poorten van de binnenschans opengebroken en Kisesa's
manschappen drongen er in. Ik werd met de menigte medegesleept naar 's konings
paleis. Daar stond Mostana en schoot zijn pijlen op ons af. Naast hem stond een
knaap, zeker drie jaren jonger dan gij, meester Selim; hij was lang, recht en slank
als een van de lichte assegaaien, welke hij zoo behendig ... snel wierp. „Doodt
Mostana, maar redt den knaap!" riep Kisesa. „Vijftig kleederen voor hem, die mij
Kalulu levend brengt!" --- Ik ben een Mrori en had dien knaap lief om zijn dapperheid
van 't oogenblik af, dat ik hem zag. Ik besloot, als 't mij mogelijk was, hem voor
Kisesa te redden en tevens de vijftig kleederen te verdienen. Ik raapte een schild van
een der gesneuveld manschappen van Mostana op, beschutte er mijn lichaam mede en
riep Kalulu in 't Kirorisch toe, dat ik zijn vriend was en hem wenschte te redden. De
knaap stond een oogenblik verbaasd, doch toen hij mij zag naderen, wierp hij een
speer naar mij met zulk een kracht, dat die mijn schild in 't midden doorboorde en
mijn hand er aan bleef vastzitten. Op 't zelfde oogenblik zag ik zijn vader op den
drempel van zijn huis vallen. Ik hoorde Kalulu een woesten gil geven en zag hein
toen 't paleis instormen. Vooruitsnellende, zonder acht te geven op de pijn aan mijn
hand, kwam ik juist bijtijds in 't paleis, om hem door een andere deur, die naar de
buitenverschansing leidde, te zien ontsnappen. Het gelukte hem, over de verschansing
te geraken, ... hij zette het op een loopen met de vlugheid eener gazelle. Doch ik, die
ook een Mrori ben, had hem spoedig ingehaald, juist toen hij den rand van een bosch
bereikte. Ik greep hem bij den arm en smeekte hem, in de Kirorische taal, toch niet
weg te loopen voor een vriend. Hij zag mij met zijn groote oogen aan, en die aanblik
trof mij. Toen ik die groote, zachte, smeekende oogen zag, weende ik om hem, die
gisteren nog de zoon eens konings was en nu — Moto's slaaf.
„Gij zijt een Mrori," zeide de knaap, „en wilt Mostana's zoon tot slaaf maken
v an die roovers!"
„Heer," antwoordde ik, „de Arabieren zijn geen roovers. Mostana is dood; het
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Aziatische opperhoofd, Kisesa, heeft hem overwonnen en wenscht u voor zichzelf te
hebben. Wilt ge u onderwerpen?"
"Gij zijt geen Mrori," antwoordde Kalulu. "Geen Mrorisch krijgsman zou spreken
van zich te onderwerpen, om de slaaf te worden van een Arabischen hond, hoe
groot of rijk die ook is. Mostana's zoon wil nimmer slaaf zijn. Luister naar mij, mijn
broeder. Ik ben in gindsch dorp geboren; daar heb ik 't eerst vriend van vijand leeren
onderscheiden. Maar nu Mostana, mijn vader, dood is, zal mijn dorp verbrand worden;
mijn landslieden zijn of dood of tot gevangenen gemaakt; de velden zullen onbebouwd
blijven en wat ik tot hiertoe mijn vaderland genoemd heb, zal een wildernis worden.
En nu smeek ik een Mrori om 't eenige, wat mij van al wat ik bezat nog is overgebleven -- om mijn vrijheid! Moet ik tweemaal vragen om datgene, wat nooit het uwe
was? Wilt gij mij niet naar mijn oom laten gaan, om mij daar den vriendelijken Mrori
te herinneren, die er van terugdeinsde om gebruik te maken van de overmacht, welke hij
op een knaap had?"
"Ga in vrede, Heer! Ga in vrede," antwoordde ik. "Ik heb u slechts op de proef
willen stellen. Moto is U\V vriend, en zal u eeuwig dankbaar zijn, als ge aan hem wilt
denken, wanneer ge gelukkig temidden van den stam uws ooms leeft."
"I-leet ge Moto?" zeide hij vriendelijk. "Laat dan de Warori's van mijns ooms stam
z.ich steeds uw naam met genoegen herinneren. Katalambula, mijn oom, zal uw naam
onthouden te uwen gunste, ook als we elkander nooit weer mochten ontmoeten. Ge
hebt het woord van Kalulu."
Hij omhelsde mij, als ware ik zijn vader geweest, en toen zijn wapens en het schild
grijpende, dat ik hem gaf, ging hij weg, en als de vlugge antilope was hij weldra uit
mijn gezicht."
"rvfoto, ik ben er verbaasd over, dat je den knaap liet gaan, terwijl je vijftig
kleed eren voor hem hadt kunnen krijgen," zeide Selim.
"Ik niet," zeide Simba; "want ik ken Moto en 't is daarom, dat ik hem liefheb als
mijn broeder. Hij is immers een koningszoon! Zou Moto Kalulu ontnemen, wat het
ziine niet was? Meester Selim, gij weet niet wat het zegt, een slaaf te zijn. Bid Allah,
dat gl~ 't nooit moogt ondervinden!"
"Ik een slaaf! Je droomt, Simba. Een Arabier kan geen slaaf zijn. Alleen de zwarte
mannen werden geboren om de slaven der Arabieren te zijn."
Met deze woorden ging hij heen, en daar 't reeds laat was geworden, begaven allen
zich naar hun tenten.

DERDE HOOFDSTUK.

EEN TOCHT DOOR DONKER AFRIKA.
Den volg-enden morgen was de karavaan van Amer Ben Osman reeds vroeg op weg.
Allen waren veel opgeruimder, dan toen zij den vorigen avond naar bed gingen. Zij
zongen vroolijk en gaven door allerlei teekenen hUI: goede luim te kennen. Den tienden dag kwamen zij aan het Urugugebergte, waar de ommuurde stad Simbamwenni
voor hen lag, op een grazige vlakte aan de rivier Ungerengeri, waar zij de witte tenten
der andere karavanen vonden opgeslagen.
Volgens de gewoonte in Afrika, verkondigden zij hun aankomst door herhaalde
geweerschoten. Nauwelijks waren die door de anderen vernomen, of bij honderden
kwamen dezen uit hun tenten om de aankomenden te verwelkomen. Amer Ben Osman
werd met hartelijkheid door zijn vrienden begroet, en Selim evenzoo door de jongere
Arabieren. Hierop gingen beiden met de opperhoofden naar de tent van Khamis
Ben Abdullah, die bij acclamatie tot aanvoerder van de expeditie benoemd was, waar
den hongerigen reizigers binnen weinig tijds schotels gebraden kippen, rijst met kerrie,
kababs en allerlei versnaperingen werden voorgezet.
Toen Amer en Selim verzadigd waren, zeide Khamis Ben Abdullah:
"We zijn nog niet besloten, Amer Ben Osman, of we den weg naar Mbuml in
Usagara inslaan en de Mukondokwasche bergen omtrekken zullen om zoo Uhehe te
bereiken, ten einde, recht op Urundi af trekkende, over Marungu, bezuiden de Tan...
ganika, Rua te bereiken, dan of we den ouden weg door Marenga M' Kali Ugago
en Nnyanyembe naar Ujiji en over 't meer Tanganika zullen volgen. Ofschoon gij
wel nooit te voren in dit land geweest zijt, wensch ik toch uw gevoelen te hooren, als
dat van een maf.. van leeftijd en ondervinding."
"Allah weet het," antwoordde Amer, .xlat ik met dit land onbekend ben. Indien
gij, als aanvoerder, niet wilt bepalen, welke de beste weg is, dan wenschte ik van u
of van anderen wel eens 't verschil tusschen de beide wegen te weten. tt
Ik zal u niet vervelen met u de beraadslagingen der opperhoofden mede te deelent
het besluit was, dat men den volgenden morgen een uur vóór zonsopgang op reis
zou gaan en den ouden weg tot Mbumi zou volgen, waarna men zuidwaarts zou gaan.
Dit nieuws was spoedig door 't kamp verbreid en ieder uitte daarover zijn eigen ÇJe.. .
voelen. Wij willen ons eens naar een raadsvergadering van de jongere Arabieren be ...
geven, en dan vinden we op den avond van dien dag, bij de tent van Amer Ben Osman,
voor een helder brandend vuur, Simba en Moto met de fundi's van de andere Arabieren
gezeten. Op tapijten zitten Selim, de jonge Khamis, Isa, de veertienjarige Abdullah en
diens twaalfjarige broeder Mussoud.
"Wel, Simba," zegt Selim. "Wat denk jij van den Zuidelijken weg? Zou die prettiger zijn?"
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„Ik vrees van ja, mijn jonge meester," antwoordde de aangesprokene.
„je vreest!" riep Isa op verwonderden toon uit. „Hoe kun je voor een prettiger
weg vreezen?"
„Ach,Meester Isa, gij zijt nog slechts een knaap, en hebt daar geen verstand
van," antwoordde Simba.
„Hoor mij dien slaaf eens aan!" riep Isa uit, lachende om den deftigen toon, waarop
Simba gesproken had. „Isa, de zoon van Mohammed, heeft er geen verstand van.
Eilieve, dappere Simba, vertel me eens, waar ik geen verstand van heb?"
„Ge hebt er geen verstand van, kind," antwoordde Simba, hoe datgene, wat sommigen prettig noemen, anderen tot verdriet is, en dat we pret kunnen ontmoeten, dat
noch u, noch iemand van ons zal bevallen."
„Maar Simba, hoe heb ik het vanavond met je?" vroeg Selim.
„Ik zal 't u zeggen, Meester," antwoordde Simba. „De weg, dien we zullen nemen.
bevalt mij niet. De opperhoofden hadden er Moto over moeten raadplegen."
„Wat is er dan van, Moto?" vroeg Selim.
„Wat Simba zegt is de waarheid," antwoordde Moto. „De Warori's zijn ons
vijandig, en de Watuta's nog vijandiger, en ik denk, dat wij er last van zullen hebben."
„Hoe dat?" vroeg Selim.
„Dat we oorlog met hen zullen krijgen," hernam Moto. „Sedert Kisesa dien oorlog
met Mostana gevoerd heeft, zijn de Warori's ons vijandig geweest. Ze hebben nu
Arabische slaven. Vroeger waren ze gewoon hun vijanden te dooden of te pijnigen;
doch tegenwoordig behandelen ze hen op dezelfde wijs als de Arabieren de opper
hoofden der Warori's ze maken ze tot slaven."
„Slaven maken van Arabieren!" riep de jonge Khamis een knaap van zestien jaren
uit. „Je liegt, hond! Je liegt, slaaf!"
„Maar, Meester Khamis," zeide Moto bedaard, „ik ben het niet, die hen tot slaven
gemaakt heb. Ik spreek de zuivere waarheid."
,,Een Bedouïn," hernam Khamis verachtelijk, „een vrije Bedouïn zou een slaaf zijn!
Nog eens, Moto, je liegt. Een Bedouïn kan niet in slavernij leven."
„Toch verzeker ik u, dat de Warori's slaven hebben en dat er Arabieren onder
zijn," verzekerde Moto. „Ik zweer, dat het waar is!"
Dan ben ik blij, dat mijn vader dezen weg heeft gekozen," zeide Khamis, die
even dapper als driftig was. „Laten dan de Warori's oppassen, dat geen hunner mij
in handen valt; want, bij den heiligen naam van Mohammed! ik zal hem doodpijnigen!"
„Ho! jonge Meester!" zeide Simba, oprijzende, en in zijn geheele reusachtige gestalte vóór den knaap gaande staan, „luister naar mij, Meester Khamis. De Warori's
zijn vijandig, zooals Moto zeide, maar ze zijn menschen als wij, en heeren op hun
eigen grond. Wanneer nu de Arabieren hen verontrusten en verongelijken, is het dan
zulk een groot kwaad, dat zij oorlog voeren! En kunt gij 't hun ten kwade duiden,
dat ze de gevangene Arabieren behandelen, zooals de Arabieren de Warori's doen
Wat zegt mijn meester Selim er van?"
„Mijn vader," antwoordde Selim, „heeft slaven en mijn bloedverwanten ook. Maar
ze worden goed behandeld en ik heb nooit gehoord, dat zij zich over hun toestand
beklaagden. Nooit is 't mij in de gedachten gekomen, dat het houden van slaven verkeerd was. Wat Amer Ben Osman voor goed houdt, zal zijn zoon, die nog slechts
een knaap is, niet afkeuren."
„Goed gesproken, mijn broeder Selim," zeide de driftige Khamis. „Maar ge hadt
beter gedaan, inplaats van den slaaf te antwoorden, dan kubash te gebruiken en den
hond te leeren, den dorpel zijns meesters te bewaren en niet den zoon van Amer te
willen onderrichten."
„Ge zijt te driftig, Khamis," zeide Selim. „Simba is goed en trouw. Mijn vader heeft
hem lief en ik bemin hem, al is hij zwart als mijn broeder. Simba en Moto zijn hun
gewicht in goud waard; voor geen duizendmaal hun gewicht in goud zou mijn vader
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hen verkoopen."
Simba en Moto vielen op hun knieën en wilden de voeten van hun jongen meester
kussen, maar deze liet het niet toe.
"Staat op, goede vrienden," zeide hij. "Ik houd u voor menschen en niet voor
slaven, en gij behoeft mijn voeten niet te kussen om mij te betoonen, hoezeer gij mij
liefhebt. Gij zijt mijn vrienden en als zoodanig zal ik u altijd beschouwen."
"Mijn goede jonge Meester," zeide Simba met geroerde stem. "We zijn uw dienaren,
en daar zijn we trotsch op. Niet waar, Moto?"
"Dat zijn we," antwoordde Moto.
"Luistert, Khamis en Isa," zei Selim glimlachend. "Welke Arabier bemint niet de
Nedjidsche merrie, die zijn voedsel met hem deelt, gelijk de vrouw die hij liefheeft?
Welnu, in Simba en Moto heb ik twee trouwe vrienden, en gij zoudt willen, dat ik
hen sloeg! Foei, jongen!"
"Jongen," zeide Khamis. ,,Ik ben ouder dan gij en grooter en sterker. Gij zijt nog
een kind, of ge zoudt die beide huichelende schurken niet gelooven. Ik heb meer van
de wereld gezien dan gij, en ik verzeker u bij mijn hoofd, dat ik nog nooit een neger
ontmoet heb, die geen dief en leugenaar was. Ik, Khamis, de zoon van Khamis Ben
Abdullah, weet wat ik zeg."
"Hij is toch een lief kind," zeide Isa lachend, "die Selim Ben Amer, wiens oogen
zijn als die der gazelle van Urundi en wiens leden zijn als ivoor. Doch is Selim
Ben Amer een meisje geworden, dat zijn ooren naar zulke tonen luisteren? En indien
zijn gelaat de kleur van ivoor heeft, welke kleur hebben dan ik, Isa, de zoon van
Mohammed, en gij, Khamis, de zoon van Khamis?"
Selims gelaat werd met een hoogen blos bedekt.
"Jaloerschheid spreekt uit uw woorden, Isa," zeide de veertienjarige Abdullah.
•,Ge kunt niet verdragen, dat Selim zoo blank is, omdat gij bijna zoo zwart zijt als
Slmba."
"Leugenaar!" riep Isa driftig en hief zijn hand op, om Abdullah een slag in ft aangezicht te geven. Maar Khamis, die zijn zweep wilde gebruiken voor slaven, kon niet
zien dat een Arabier geslagen zou worden en weerde den slag af. Isa echter gaf ft
niet op en wilde Abdullah achter Khamis om een slag geven. Abdullah, die zag hoe
driftig de knaap was, wachtte dien niet af. maar stond op en liep weg. Isa hem na,
om het vuur heen. De kleine Niani, die ook aan ',t vuur zat en Abdullah wilde helpen,
omdat hij Selim geprezen had, stak zijn been uit, zoodat Isa, die dit in zijn drift niet
zag, zoo lang als hij was op den grond viel.
Een luid gelach ging uit den kring op. Doch dat hield spoedig op, toen Isa, die weer
opgestaan was, op het arme slavenkind toesprong, het bij den hals en de beenen
pakte, en over het vuur hield, om het wat te warmen, zooals hij zeide.
Tevergeefs spartelde de arme Niani al gillende tegen, en zeker zou Isa 't kind erg
geblakerd hebben, indien Selim, Khamis en Mussoud, door Simba en Moto geholpen,
het niet ontzet hadden. Het kwam er echter niet zonder een paar klappen en schoppen
af, wat aan zijn kleine voeten vleugels gaf .om vandaar weg te komen.
Dit voorval deed de bijeenkomst eindigen. Simba en Moto sleepten hun matten
elk aan een zijde van Amer's tent, en de jonge Arabieren begaven zich naar de tenten
hunner vaders.
Toen Selim die van den zijne binnentrad, zat Sheikh Amer op zijn mat te schrijven,
bij het licht van een vetkaars, op een groot vel stijf papier; doch toen hij den knaap
bemerkte, legde hij de papieren ter zijde, keek zijn zoon met een ernstigen en treurigen blik aan, en zei:
"Mijn zoon, licht mijner ziel en vreugde van mijn hart, kom bij mij zitten, opdat ik
uw bijzijn moge 'flevoelen. Weet, dat mijn ziel bedroefd is, als zal mij een groote
ramp overkomen.
,,'Wat kunt gij vreezen. vader?" zei de knaap, terwijl hij naast hem ging zitten.
IV
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„Zijt gij niet omringd van trouwe vrienden en dienaren, die u als een vader liefhebben?"
„O, mijn zoon! t Is geen vrees die mij beklemt, maar een onbestemd voorgevoel
van kwaad. Op wiens hoofd het zal neerkomen, weet ik niet; maar dat het komen
zal, gevoel ik. Ik was bezig, aan mijn vrienden te Zanzibar te schrijven, om hun den
nieuwen weg mee te deelen, welken we nemen zullen, en hun inlichtingen te geven ten
aanzien van de regeling mijner bezittingen. Gij weet, Selim ,hoe ik u altijd bemind heb;
want gij zijt mijn hoop en mijn vreugde; ik mag het voor u niet verbergen. Mocht mij
iets overkomen, d an is het mijn plicht u te waarschuwen, dat gij een oom hebt, voor
wien Allah u moge behoeden. Kwam ik te sterven, dan zou die oom u benadeelen,
en tegen hem wensch ik u te bewaren."
„Maar, vader! Welk leed zou mijn oom mij kunnen aandoen, en waarom zou hij
dat, daar ik hem nooit iets in den weg gelegd heb?"
„Ge zijt slechts een kind en kent de boosheid der wereld niet, Selim. Uw oom
is een hebzuchtig man, die u van uw geboorterecht zou berooven, als hij het doen kon,
en die u op alle mogelijke wijzen zal trachten te benadeelen. Mijn bezittingen bedragen omstreeks vijftigduizend dollars in slaven en land, en wanneer ik kom te
sterven, is die bezitting zonder eenige uitzondering, geheel voor u, door uw geboorterecht, als oudsten zoon. Sterft gij en uw moeder, dan zou dat alles het eigendom
worden van uw oom Rashid, die een listig en gewetenloos mensch is."
„Gij brengt mij in verbazing, vader. Maar gij zijt gezond en zult nog lang leven. Ik
zou wel wenschen, dat gij duizend jaar oud werdt, want ik ben overgelukkig, dat ik
uw zoon ben."
„Dat weet ik, Selim. Er is echter nog een andere zaak, over welke ik u spreken
wil, en dat is uw huwelijk. Kent gij Leilah?"
„Hoe! Leilah, de dochter van Khamis Ben Abdullah?"
juist "
„Zeker ken ik haar. We hebben immers samen gespeeld, toen we nog kinderen
waren, en nu ik mij wel herinner, is ze thans 't schoonste meisje van Zanzibar."
„Welnu, Leilah is aan u uitgehuwd, en de voorwaarden zijn tusschen mijn vriend
Khamis en mij vastgesteld. Mocht mij iets overkomen --- wat God verhoede --- en
ge keert naar Zanzibar terug en zijt meerderjarig, ga dan naar Khamis, of in zijn
afwezigheid naar zijn naasten bloedverwant en eisch uw vrouw op, volgens 't gebruik van uw stam. Ik heb dat alles zoo in orde gebracht, opdat gij niet, zooals die
ontaarde Arabieren in Zanzibar, een vrouw zoudt zoeken onder hen die vreemd zijn
aan uw geslacht en uw stam, en schande zoudt brengen over den naam van mijn
vader Osman. Uw bloedverwanten zijn er trotsch op, dat zij tot het zuiver Arabische
ras behooren, en ze zouden mijn nagedachtenis in oneere houden, als ik verzuimd had
u uw plicht jegens mij en den stam, door welken Osman zoo bemind werd, onder 't
Dog te brengen. Draag deze woorden in uw ziel, schrijf ze op de tafelen van uw hart
engehoorzaam mij. Belooft gij mij dat?"
,,Zoo waar God leeft en uwe ziel leeft," antwoordde Selim. „Hooren is9 ehoorzamen. Ik zal uw verlangen als een heilige zaak eerbiedigen."
„Ga dan naar bed. Deze papieren zullen aan de zorg van twee mijner dienaren
worden toevertrouwd, die morgen naar Zanzibar zullen terugkeeren en ze bij hun
komst aldaar aan den Imam overhandigen! En nu, goeden nacht!"
Bij 't krieken van den volgenden morgen klonken de horens van de kirangozi's of
gidsen der verschillende karavanen luid en vroolijk, om zich tot den tocht gereed te
maken, en eer er een uur verloopen was, waren de tenten opgenomen en opgerold en
begaf zich de karavaan op weg; terwijl de Arabische opperhoofden, die hun buksen
door hun begunstigde slaven lieten dragen, de achterhoede uitmaakten.
't Land vóór hen was heuvelachtig, hier en daar een dichte jungel van Afrikaansch
gras en jonge boschages, wier schaduw een aangenaam verblijf gedurende de hitte
van den dag opleverde. Spoedig waren ze de vriendelijke heuvels voorbij, die slechts
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de beginselen zijn van het Urugurugebergte en kwamen ze in de vlakte, die tot bekken
van de Wamirivier strekt, thans droog,
moeras.
l een groot
g maar in den regentijd
g
g
Hierdoor kon de karavaan de Makatavlakte in twee dagen overtrekken en kwam zij
reeds op den avond van den tweeden dag te Mbumi in Usagara aan.
Van Mbumi ging zij, in dezelfde orde als tevoren, langs den Oostelijken voet van
het Miskondakwagebergte en kwam den derden dag in een landstreek, die geheel en
al verschilde van die, welke ze doorgegaan was. Overal zag men hooge bergen,
wier helling, zoover men zien kon, met een rijken plantengroei bezet was. De wilde
vijgenboom, de tamarinde. de schoone mimosa wedijverden met elkander in weligen
bloei en schoonheid, terwijl duizenden andere boomen, struiken, planten en bloemen
frischheid en geurigheid aan 't geheel gaven.
Onze jonge vrienden waren verrukt over de schoonheid van een natuur, welke zij
in Afrika niet verwacht hadden. Vooral Selim, die veel gevoel had voor al wat edel en
schoon was, kon er zijn oogen niet afwenden en was geheel en al in verrukking.
Het kamp lag op een soort van terras, aan welks voet de rivier Lofu of Rufu
stroomde, die echter meer op een meer, dan op een rivier geleek. Daar 't in Juli was,
had de rivier, evenals zoo menige harer Afrikaansche zusteren, haar stroomend vermogen verloren en was een aaneenschakeling van lange, smalle moerassen geworden,
die op sommige plaatsen, zooals hier, op groote meren geleken. Daar 't water hier
door den rotsachtigen grond niet door de aarde kon worden ingezogen, was het in
overvloed blijven staan en zwermde het van geheele scholen silurus of gebaarde moddervisch, waarop de groote vischetende reptielen van de Afrikaansche wateren, de
krokodillen, azen. En waar men deze dieren vindt, kan men zeker zijn, ook nijlpaarden
aan te treffen; niet omdat deze monsters eenige gemeenschap met elkander hebben,
maar omdat in die poelen een overvloed van rijk gras en groot riet, het voedsel van
den hippopotamus, gevonden wordt.
Ongeveer twee uren vóór 't ondergaan der zon, kort nadat het kamp was opgeslagen, verliet Selim, vergezeld door Simba en twee andere mannen, Baruti en Mombo
genaamd, met zijn trouwe buks op den schouder, de legerplaats, om te zien of hij
t een of ander wild onder schot kon krijgen.
Zijl gingen
waarbij de karavaan gele.
g g langs
g het boveneinde van het smalle meer, waarbij
g
gerd was. Matete-riet, tijger- en ander gras was er in overvloed en daarachter een
cht soort van jungel,
li
i g dat het meer omzoomde. Naar dit jungel
l g richtten ze hun schreden; want Simba oordeelde, dat er wel t' een of ander wild zou schuilen.
Toen ze in 't jungel aangekomen waren, vonden ze het daar zoo heerlijk koel, dat
zij den lust geen weerstand konden bieden, om er wat uit te rusten na de hitte van
den dag en de vermoeienis van 't gaan door 't hooge gras. Simba en Selim zocnten
de liefelijke schaduw op van een tamarindeboom, die zijn takken ver uitspreidde;
terwijl Baruti een plaats koos, een dertig ellen van den tamarindeboom gelegen, en
Mombo zich onder een jongen mimosa nedervleide, die dicht aan den kant van
't water stond.
De koelte van de plaats, de stilte die er heerschte en de vermoeidheid maakten, dat
ze weldra alle vier in slaap vielen. Daardoor vernamen ze niet, dat er een zachte beweging in 't water kwam en zagen evenmin, dat de koude en glazige oogen van een
krokodil zich op de plaats vestigden, waar Mombo lag. Eenige minuten bleef het
monster daar als een blok liggen, voor meer dan drievierden in het water verborgen;
doch langzamerhand en bijna onmerkbaar, begon het zware gevaarte te drijven, totdat
eindelijk het lange lichaam met zijne groote ., schubben geheel en al boven de oppervlakte zichtbaar was Zonder eenige beweging van den langen, krachtigen staart en
slechts met een zwakke beweging v an zijn breede, korte pooten, bewoog hij zich
naar den oever.
Daar bleef hij een minuut liggen, zonder zich te verroeren. Men zou niet gezegd
hebben, dat het een dier was, zoo onbewegelijk en als versteend lag het daar. Toen
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lichtte het zijn grooten kop op, maar met dezelfde voorzichtigheid welke steeds dezen
gluipenden, laffen bewoner der Afrikaansche poelen kenmerkt; daarop bewoog het
zich, zonder gerucht te maken, voorwaarts en waren zijn wendingen, terwijl hij den
slapenden Mombo naderde, even langzaam en voorzichtig als die van een luipaard,
eer hij zijn prooi bespringt. Eensklaps maakte het een stuipachtige, voorwaartsche
beweging, stak zijn onderkaak onder een der beenen van den slapenden m an en liet de
bovenkaak als een goed geoliede en stevige stalen veer nedervallen. De ongelukkige
werd door den beet van 't monster wakker, greep een jongen boom, hield er zich
met alle macht aan vast, om zich uit den muil des krokodils los te rukken en gilde,
dat het in de legerplaats der Arabieren gehoord werd. Selim, Simba en Baruti, eensklaps wakker geworden door dat gegil, zagen terstond wat er gebeurde, en stonden
een oogenblik als verstijfd. Simba was de eerste, die tot bezinning kwam.
,,Uw buks, Meesterf" riep hij. ,,Uw buks! Snel, of hij gaat met hem weg. Mik
vlak op zijn keel; maar bedaard, of gij doodt Mombo. Vlak op zijn keel! Hij
heft nu juist zijn kop op!"
Selim schoot en raakte 't monster, dat zijn prooi terstond losliet.
„Ha! Nu zal hij ons nog ontsnappen!" schreeuwde Simba. „Heidaar, Baruti, uw
speer! Ga met me mee en laat ons hem bij zijn staart pakken! Dan houden we hem
vast, totdat hij sterft!"
Baruti, aangemoedigd door Simba, had reeds den staart van den krokodil gegrepen,
maar 't gewonde dier had nog kracht genoeg en gaf er hem een slag mee in de zijde,
die hem de ribben in 't lijf deden kraken; doch op 't zelfde oogenblik stiet de reusachtige Simba met zijn speer zoodanig tusschen de beide voorpooten in den buik,
dat de krokodil na een of twee stuiptrekkingen levenloos bleef liggen.
Toen het monster den laatsten adem had uitgeblazen, haastten Selim en Simba
zich naar 1Vlombo, die nog lag te kermen van de pijn.
„Arme jongen!" zeide Selim. ,Zie eens, Simba, het monster heeft tot op het been

doorgebeten. Zou hij er van opkomen?"
„Wel, Meester, hij zal leven, Inshallah! ('t Moge Gode behagen!) " antwoordde
Simba. „Mombo zal leven, om aan zijn kinderen op het eiland te vertellen, hoe hij
't aan meester Selim verschuldigd is, dat de krokodil hem niet heeft meegesleept."
„Maar zie toch eens, hoe diep de krokodil gebeten heeft," hernam Selim.
„Wel, Meester, gij weet dat de hakim (dokter) , die ons vergezelt, een wijs en
geleerd man is. Binnen weinige dagen zal hij Mombo wel genezen hebben. Maar we
moeten Mombo naar de legerplaats vervoeren; dan kan de hakim zijn wonden verbinden. Kom, Baruti, sta daar nu niet te schreeuwen. Neem liever uw bijl en vel een
paar rechte, jonge boomstammen; dan zal ik wat touw vlechten, waarop wij Mombo
kunnen dragen. En gij, jonge Meester, hak een stuk van den staart van den krokodil
af, om aan uw vader Amer te laten zien, die trotsch op de daad van zijn zoon zal zijn."
Allen gingen aan 't werk. Baruti velde twee jonge boomen, waarvan hij den bast
afschilde. Van dien bast vlocht Simba een soort v an touw, en in weinig tijds had men
een gemakkelijke draagbaar, waarop Mombo zorgvuldig werd neergelegd. Eenige
oogenblikken later vertrokken zij, Selim met zijn zegeteeken„ ... de beide slaven met
hun makker, zoo vlug mogelijk naar de legerplaats.
Amer en de andere opperhoofden met hun zoons zwaaiden Selim hoogen lof toe;
de snoevende Isa was de eenige, die met geen enkel woord de daad prees. De edele
zoon van Khamis daarentegen verhief die hoog, en de jonge Abdullah en Mussoud
zagen tot Selim op, als ware hij een pas ontdekte held. De aanvoerder Khamis schonk
hem een dolk met fraai gesneden gouden handvatsel, als een teeken van zijn achting,
Sheikh Mohammed een karmozijn zijden sjerp, Sultan Ben Ali, de patriarch van de
karavaan en de type van een eerwaardig Arabisch opperhoofd, een roode fez-muts
met gouden kwast, en Sheikh Mussoud een rijk gekleurden tulband uit Muscate;
zoodat Selim, nog vóór den avond, in een kostbaar costuum getooid was.
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De slaven prezen den held van den dag; terwijl ze om hun vuren zaten, en
Hamilach, de zwarte kokkin van Amer Ben Osman, zeide, terwijl ze haar ugali (soep)
omroerde, dat Selim de edelste en liefste jongen was, dien zij ooit gezien had. En
Selim zou dien nacht als op rozen geslapen hebben, ware hij niet te middernacht
wakker geschrikt door een luid gegil. Hij sprong op en greep zijn buks. Er was
echter geen gevaar. Een rondsnuffelende hyena had een van zijns vaders slaven in den
slaap aangevallen en hem de rechterwang opgescheurd, doch was, bij 't geschreeuw
van den man, dadelijk op den loop gegaan. 't Gaf een vreeselijken angst onder de
jongere slaven.
„Stelt u maar gerust," zeide Moto tot hen. „De hyena is 't lafste dier, dat ik ken.
Overdag loopt hij weg voor een kind, en 's nachts durft hij slechts slapende menschen
en lijken aan."
De karavanen zetten hun tocht onafgebroken voort tot Uhehe. Op den derden dag
na hun aankomst in „dat land van dieven en nachtelijke roovers," zooals de kirangozi
van Khamis Ben Abdullah in een toespraak, op bevel van zijn meester tot de reigers
gehouden, de inwoners genoemd had, beval Sheikh Amer, dat men zijn tent zou
opslaan dicht bij de heg van kreupelhout en doornstruiken (welke altijd wanneer
men ze kan machtig worden --- een l rgerplaats in Afrika omringen) , ten gerieve van
zijn bedienden, die dan om water te putten of hout te hakken 't geheele kamp niet
behoefden door te gaan.
Een paar uren vóór het aanbreken van den dag, terwijl allen in een vasten slaap
verzonken waren, werd Simba, die, omdat hij verantwoordelijk voor de veiligheid van
zijn meester was, los sliep, wakker door 't kraken van een tak. H ij bewoog zich
echter niet, maar bleef even geregeld ademhalen als tevoren en luisterde scherp toe.
Nu hoorde hij duidelijk den tred van een menschenvoet den grond naast hem zacht,
maar toch zwaar drukken, en zich voorzichtig voortbewegen door de opening in de
heg tegenover Amer's tent, welke men uit achteloosheid had opengelaten. Bij 't licht
der sterren, dat in Afrika buitengewoon helder is, zag hij duidelijk een menschelijke
gedaante, die in de Bene hand iets hield, hetwelk donkerder doch korter was dan
zijn eigen lichaam, en in de andere een langen stok, welks einde een kouden glans
van zwak licht gaf, hetwelk hij, en terecht, voor een speer hield. Deze menschelijke
gedaante moest die van een vijand zijn; een vriend zou niet zoo sluipend naderen.
Simba lag schijnbaar slapend en onbewust van het gevaar dat zijn meester dreigde;
-- had echter de gluipende vijand die groote zwarte oogen kunnen bespeuren, hij zou
zeker geweifeld hebben om nog een stap dichter naar die open tentdeur te doen.
Alles was doodstil en de gedaante sloop gebogen de tent nader, waarin Selim en
zijn vader in een gerusten slaap verzonken lagen. Simba liet hem stil begaan, tot hij in
de opening stond. Toen rees hij langzaam en voorzichtig op; een oogenblik stond zijn
reusachtige gestalte in haar volle lengte achter den indringer --• daarop boog hij
zich snel, greep den roover bij een zijner voeten en zwaaide hem met een zegekreet
drie malen over zijn hoofd; eindelijk slingerde hij hem met het hoofd tegen een
grooten, vlakken steen, waarop Halimah eenige uren tevoren koren had gemalen, en
wierp hem, als ware 't een kreng geweest, levenloos over de heg.
Door 't geschreeuw van Simba was de geheele legerplaats spoedig op de been,
in een oogenblik was de tijding van den nachtelijken overval verbreid en tal van
nieuwsgierigen kwamen naar de plaats, waar 't voorval had plaats gehad, om 't
slachtoffer van zijn eigen roof- of moordzucht te zien. Amer Ben Osman nam een
fakkel, en ging, door Selim en anderen gevolgd, naar de plaats, waar Simba uitduidde dat de doode man moest liggen. Eén blik was voldoende, om hem te overtuigen, dat het een Wahehe was, die zich voor zijn slecht gelukten overval met een
l an g, ovaal schild, een speer met breede punt en eenstrijdbijl had gewapend.
„Mijn zoon," zeide Amer, toen hij weer met Selim in zijn tent teruggekeerd was.

„Aan Simba hebt ge uw leven te danken; want uw hoofd lag het dichtst bij de
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deur, en wanneer gij wakker geworden waart, zou uw leven geen do llar waard zijn
geweest. Wat hebt gij tegen Simba te zeggen, Selim?"
De knaap sloeg9
zijn groote,
oo eng
op 't gelaat
den g
slaaf, waarop
J schitterende
g ^
Pvan'
P
trots en innige genegenheid te lezen waren; toen mat hij met zijn oogen de reusachtige
leden, ontzaglijke armen en breede borst, en beantwoordde de vraag van zijn vader
met een andere.
„Vader," zeide hij. „Simba is een groot, sterk man; wien waardeert ge meer: uw
zoon Selim, of uw slaaf Simba?"
„Waartoe die vraag, mijn zoon?" hernam Amer. „Zijt gij niet mijn oudste zoon,
het kind mijner dierbare Amina? En heb ik ooit opgehouden u te beminnen?"
„Nooit, nooit, mijn dierbare vader. Maar Simba heeft u uw zoon teruggegeven;
zonder hem hadt ge dien niet meer. Heeft Simba u daarmede niet de volle waarde
terugbetaald van 't geld, waarvoor gij hem gekocht hebt?"
Gij hebt het gezegd,
mijn kind! Simba is vrij
vrij en niet langer
g g mijn
g een slaaf van Amex
Ben Osman."
„Simba!" riep Selim uit. „Goede Simba! Hoort gij de woorden mijns vaders? Gij
zijt een man, en niet langer een slaaf!"
Simba begreep de tot hem gerichte woorden niet in hun volle beteekenis; doch toen
Selim 't hem nog eens herhaalde, kwam er een trotsche trek op zijn gelaat. Hij
schudde zijn hoofd en zeide:
„Slaaf Dat is een leelijk woord; maar Simba van de Wahuma's uit Urundi was iri
zijn eigen oogen nooit een slaaf; daarom bracht dat woord hem in de war. Simba had
reeds lang vrij kunnen zijn, als hij dat gewild had; maar hij had zijn meester, Sheikh
Amer, en Sheikh Amer's zoon lief; daarom bleef hij hun dienstknecht; toch vergat hij,
ofschoon een dienstknecht, nooit dat hij een man was. Simba is Amer en diens zoon
Selim dankbaar, en zal, terwijl hij zich herinnert, dat hij vrij is, zich tevens te binnen
brengen, dat hij hun dienstknecht is."
Met deze woorden boog hij een knie en kuste de rechterhand van vader en zoon.
De nacht ging zonder verdere onrust of stoornis voorbij en op 't gewone uur wekte
het hoorngeluid de reizigers tot een nieuwen marsch op.
Toen de karavaan de legerplaats verliet, zag men een troep Wahehe's zwerven,
evenzoo gewapend als de man, die in Simba's handen was gevallen. Toen dezen den
ingang van het kamp naderden, vonden zij 't lijk van den verslagene, en verwonderd
schenen zij elkander af te vragen. hoe zijn hoofd zoo verpletterd kwam.
Moto, die oplettend al hun bewegingen had gadegeslagen, naderde hen.
„Mijne broederen!" zeide hij. „Die man was krankzinnig. Hoe anders kan 't iemand
ln 't hoofd komen, roof te willen plegen in een kamp van zeshonderd gewapende
mannen. Ziet gij dien reusachtigen man, met een groote strijdbijl in zijn gordel en een
ivoren hoorn over den schouder? Die man pakte den dief, toen deze op 't punt was
Amer Ben Osman's tent binnen te sluipen, greep hem bij een zijner voeten, slingerde
hem in de rondte en verbrijzelde zijn hoofd op dezen platten steen."
„Eyah! eyah!" antwoordde de verwonderde Wahehe. „Die man moet de booze
geest zelf geweest zijn en heeft zich zelf zijn lot op den hals gehaald; want alle dieven
moeten sterven."
„Als ge zoo spreekt, mijne broederen," hernam Moto, „dan is het wel. Du-:h
luistert naar mij. Al kwam ook de wind in ons kamp om te stelen, dan zou die
reusachtige man het weten. Hij schijnt nooit te slapen, nooit te rusten en zou 's nachts
een Wahehe ruiken, hoe ver hij ook af ware."
„Eyah! eyah!" hernam de Wahehe. En hiermede trokken hij en zijn bende weinig
bemoedigd af.
Na verscheidene dagen reizens kwam de karavaan, zonder eenig ongeval ontmoet
te hebben, aan een lange rij rotsen, welke men overtrok, waardoor men zich in het
land der Warori's bevond. 't Scheen, dat deze woeste volksstam niet voornemens was,
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zich tegen den voortgang der karavaan te verzetten; integendeel, ze beschouwden met
verbazing de blanke gezichten, en de schaapherders en dorpelingen ruilden volgaarne
hun melk, boter en eieren voor roode kralen en andere zaken, welke de Arabieren
hadden meegebracht. Toch waren de wapenen dezer boeren en schaapherders geduchter dan die, welke men tot hiertoe gezien had. Hun bogen en pijlen waren
langer en zwaarder en daarbij droegen zij een speer met breed lemmer, veel gelijkende
op een Romeinsch zwaard, dat aan een stok was vastgehecht, een half dozijn lichte
spiesen (assegaaien) , een strijdbijl en een mes, dat, om zijn lengte en breedte, veel
van een slagzwaard had.
Op den zesden dag van de aankomst in 't land der Warori's kwam men in 't
gezicht van een groot dorp, met palissaden omringd, Kwikuru of de hoofdstad genaamd. Het bevatte omtrent achthonderd hutten, sterk verdedigd door een omheining
van hard, rood hout. Aan de Bene zijde werd dit dorp beschermd door een vrij breede
rivier; aan de andere bevond zich een boschje van prachtige boomen, dat op een afstand van ongeveer duizend ellen van het dorp lag. In dat boschje trokken de Arabieren, om hun kamp op te slaan.
Kwikuru mocht eer een stad heeten dan een dorp; want na Simbamwenni was het
de volkrijkste plaats, welke zij in Afrika gevonden hadden. Op kleinen afstand van
het boschje graasde het vee bij duizenden, bewaakt door welgewapende herders.
Het bulken der koeien, 't blaten der schapen en geiten en 't balken van eenige weinige
groote ezels was een welkom geluid voor de reizigers, die vermoeid waren van de
eentonige stilte der vlakten, welke zij waren doorgetrokken. De groote uitgestrektheid
van welbebouwde akkers, met Indisch koren, mamoc, suikerriet en een overvloed van

groenten en meloenen beplant, deed hun oog aangenaam aan.
Laat in den namiddag hielden de Arabische opperhoofden een bijeenkomst, om
de maatregelen te bespreken, welke zij zouden nemen om een vriendelijk verkeer met
de inwoners van Kwikuru te openen en kwam men overeen om Moto, als Mrori, naar
den koning te zenden met een geschenk van twee doti's (acht ellen) Joholaken voor
den koning, even zooveel van een lichtere stof voor de koningin, een doti voor
's konings oudsten zoon en een doti goede kaniki (blauw katoen) voor den voornaamste aan 't hof.
Met dit geschenk begaf Moto, vergezeld v an Khamis' kirangozi (gids) , die alle
talen v an Oostelijk midden-Afrika kende, naar Kwikuru. Ongeveer een uur daarna
kwamen zij bij de nog vergaderde opperhoofden terug.
„Wel Moto," zeide Khamis. „Waarom brengt ge 't geschenk weer mee? Zijt ge
riet eslaagd "
's konings
oorden, welke hij?mij
ggen," antwoordde Moto.
„Zoo
g woorden,
j beval u te zeggen,"
,Waarom zijt ge in mijn
mijn land gekomen? Weet ge niet, dat er vijandschap bestaat
tusschen de Warori's en de kinderen der Arabieren? Mostana, het groote opperhoofd
door de wreede kooplieden verslagen, was mijn vriend, en kan ik zijn dood vergeten
voor zulk een ellendig geschenk als gij mij daar brengt? Gaat, slaven! en zegt uw
meesters, dat, indien zij mij geen vijftig balen laken, vijftig geweren en twintig vaatjes
buskruit zenden, ze op den weg kunnen terugkeeren, dien ze gekomen zijn. Dit, o
meesters! zijn de woorden, welke Olimali mij gebood, u over te brengen."
Een diep stilzwijgen volgde op deze verklaring van den koning van Kwikuru. Sheikh
Mohammed was de eerste, die dat stilzwijgen afbrak.
„Hebt ge het dorp van Olimali goed gezien, Moto?" vroeg hij.
„Dat heb ik, meester," antwoordde Moto.
„Is het sterk? Spreek, want ik vertrouw op uw meening, Moto."
„Het is sterk, meester, veel te sterk, dan dat wij 't met ons volk zouden kunnen
aanvallen. Doch als de Warori's uit hun dorp komen, kunnen zij ons kamp niet
nemen, zoolang onze manschappen er in blijven."
„Denkt gij, Moto, dat hij zich met de helft van 't gevorderde zou tevreden stellen?"
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vroeg Amer Ben Osman.
„Neen, meester. Ik denk, dat Olimali oorlog wenscht en geen vrede, en dat hij,
wanneer gij hem de vijftig balen laken zoudt, er nog vijftig bij zou vragen. Ik hoorde
het volk van oorlog spreken."
„Oorlog!" riep Mohammed uit. „Welnu, dan zal hij oorlog hebben en zal ik het
genoegen smaken, mijn goed Shiraz zwaard hem door 't lichaam te steken."
„Bedaard, Mohammed, mijn vriend!" zeide Sultan Ben Ali. „Laat ons voorzichtig
zijn in de ure des gevaars."
„Sultan Ben Ali heeft gelijk," zeide Sheikh Thani. „Laat ons eerst alle vreedzame middelen beproeven en de oorlog ons laatste redmiddel zijn. Bedenk, dat wij
slaven, vrouwen en kinderen in het kamp hebben."
„Thais heeft goed gesproken," zeide Khamis. „Ik stel voor, om Moto en den
kirangozi nogmaals af te zenden met veertig goede en even zooveel gewone kleederen, en daarbij een paar geweren te doen met een half vaatje buskruit."
„Ik ga er niet weer heen," zeide Moto vastberaden. „Na 't geen ik in dat dorp
gezien en gehoord heb, bid ik mijn meester verlof, om hier te blijven."
„Dat is niets," hernam Khamis. „Daar zijn mannen genoeg te vinden, die een
gladde tong hebben. Laat de kirangozi slechts kiezen, wien hij wil meenemen."
Dra was er een man gevonden, die, onbewust van 't gevaar dat hem wachtte, met
den kirangozi meeging. Nauwelijks echter hadden ze 't kamp verlaten, of Moto
zag dat hij gelijk gehad had; want het vee werd naar het dorp gedreven met meer
spoed, dan de tijd van den dag het vereischte. Hij zweeg echter, daar hij de legerplaats niet noodeloos wilde verontrusten.
Spoedig kwamen de boden terug, die niet eens in het dorp waren gelaten.
„Is 't vrede of oorlog?" vroeg Moto, toen ze dicht genoeg bij hem waren.
„Oorlog!'
Moto sprak geen woord meer, maar ging naar zijn vriend Simba, wien hij de
tijding mededeelde.
„Oorlog, Moto?" zeide deze. „Onze vrees is dus uitgekomen, en het is om den
oorlog, waarin gij met Kisesa tegen ls/Iostana waart. Is 't niet zoo?"
„Ja, Simba. Ik zag twee of drie kerels, die mij scherp aanzagen, en daarom weigerde ik om ten tweeden male te gaan; want, als zij zeker geweten hadden, dat ik
in dien slag tegenwoordig geweest was, zoudt gij uw vriend Moto nimmer teruggezien hebben."
Dien geheelen avond bleven de opperhoofden vergaderd; doch, daar ze 't niet
met elkander eens konden worden, scheidden ze vóór den nacht, en zetten om 't
geheele kamp sterke wachten uit onder bevel van Sheikh Thani.

VIERDE HOOFDSTUK.

HET GEVECHT MET D'E WARORI'S.
Den volgenden dag werd de beraadslaging voortgezet en, daar de oorlog nu on...
vermijdelijk was, moest men bepalen, of men den aanval in de legerplaats zou af ...
wachten, dan of men Kwikuru zou aantasten. Men besloot tot het laatste.
N a zich door een goed ontbijt versterkt te hebben, trok men uit de legerplaats op,
waar Sultan Ben Ali met honderd man werd achtergelaten, om haar tegen elken
aanval te verdedk-en. Een diepe stilte heerschte om het dorp, geen hondengeblaf deed
zich hooren. Toen men omtrent driehonderd ellen van het dorp af was, scheidde
Amer Ben Osman zich, volgens afspraak, met de helft van 't leger van Khamis Ben
Abdullah, om het dorp van den Zuidkant aan te tasten. De aanval van Khamis zou
tegelijkertijd aan de Noordzijde plaats hebben, en wie van beiden een der poorten
vermeesterde zou op den hoorn blazen, om den ander het sein te geven.
Op een gegeven teeken begonnen beide afdeelingen tegelijk te vuren en al vurende
snel op het dorp aan te trekken. Daar bleef alles nog doodstil, totdat de Arabieren
op vijftig ellen genaderd waren. Eensklaps vlogen er wolken van pijlen over de
palissaden en hoorde men een ontzaglijk krijgsgeschreeuw, dat de lucht scheen te
verscheuren. Een aantal van 't volk der Arabieren viel in 't hart gewond neder; doch
hun opperhoofden spoorden door hun opwekkende kreten de overigen aan, om op
de palissaden af te trekken. Weldra was men daar en richtte nu de geweren door
de openingen der palen heen, zonder dat daardoor het volk van Olimali, van hetwelk er velen vielen, ontmoedigd werd.
Daar hoorde men een zwaren hoornklank, die uit Kwikuru kwam, en bijna gelijktijdig
een schril hoorngeluid, door Moto voortgebracht. Amer Ben Osman toch was de
Zuidelijke poort genaderd en de reus Simba had die poort met zijn zware bijl van
boven tot beneden gespleten. Toen had hij haar ingetrapt en was er met Amer en
Sellm, gevolgd door hun bloedverwanten, de Sheikhs Mohammed en Hamdan en
hun zoons Abdullah, Mussoud en Isa binnengedrongen. Hun volk, aangemoedigd door
ft voorbeeld hunner opperhoofden, stormde hun als woeste leeuwen achterna; doch
de aandrang der vijanden aan de opengeslagen poort was te groot, en nu klommen
'%ij als apen over de palissaden heen.
Zoo snel was alles in zijn werk gegaan, dat de vluchtelingen g·een tijd hadden
gehad, de binnenste omheining te bereiken, welke 's konings paleizen omringde, en
omtrent vijftig man stonden, onder aanvoering van 's konings oudsten zoon, met hun
rug tegen de palissaden, met opgeheven speren Simba en zijn makkers af te wachten.
Deze reus geleek in die oogenblikken wel god Mars in eigen persoon. In zijn oogen
gloeide strijdlust, de vreeselijke, woeste geest van den Warundi was in hem ontwaakt; en 't was of zijn vlammend oog de mannen van Kwikuru met ontzetting
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vervulde: al de op hem gerichte speren vielen aan zijn voeten, zonder hem eenig
leed te veroorzaken. Nu sprong hij woedend voorwaarts, en de snelheid, waarmede
hij zijn koifslagen uitdeelde, boezemde zelfs zijn Arabisch opperhoofd eerbied in.
Amer bleef echter geen werkeloos toeschouwer van Simba's dapperheid: zijn volgelingen toeroepende, hief hij zijn lang, tweesnijdend zwaard op en snelde op den vij an d
in, zijn wapen zoo goed en met zulk een kracht gebruikende, dat ook hij aller bowondering wegdroeg.
Wanhopig door de bewustheid van hun toestand, maakten de overblijvende Wa-.
rori"s, aangevuurd door hun opperhoofd, een voorwaartsche beweging naar hun
vijanden en gebruikten hun speren met ongemeene behendigheid. Tegenover hen stond
Selim, die zijn buks laadde en afschoot met een kalmte en bedaardheid, welke zeker
de toejuiching van zijns vaders volgelingen zou erlangd hebben, wanneer deze niet
te zeer door den kamp bezig gehouden waren. Juist was hij bezig zijn geweer te
laden, toen de wanhopige uitval der Warori's plaats had. Reeds blonk de opgeheven
speer van hun opperhoofd boven zijn hoofd en zou hem een volgend oogenblik hebben neergeveld, indien niet een door Moto juist bijtijds en goed gemikte kogel den
Warori door de slapen gegaan was, en hem, vlak voor Selim's voeten, levenloos
nedergeworpen had. Toen de Warori's hun opperhoofd zagen vallen, boden ze niet
langer weerstand en poogden ze zich door de vlucht te redden; er ontkwam echter
geen enkele aan den dood.
Khamis Ben Abdullah was niet minder gelukkig geweest. Aangemoedigd door de
tijding, welke Amer's hoorn hem meldde, had ook hij zich weldra een doorgang
gebaand en was met zijn volk het dorp binnengedrongen, waar 't echter niet zoo
bloedig toeging als aan de Zuidzijde.
De buitenste omheining was nu ingenomen. 't Zou echter nog een groote worsteling
kosten, eer ze het dorp veroverd hadden; zeker zou hun dat gelukt zijn, ware er niet
een nieuwe vijand van buiten komen opdagen.
Buiten weten van de Arabieren lag, weinige mijlen bewesten het dorp, een groote
troep Watuta's, wier opperhoofd door Katalambula, broeder van den gesneuvelden
Mostana, was afgezonden, om diens eerbied te betuigen aan zijns broeders vrienden,
en de vriendschap met hen te vernieuwen. Die bende was ongeveer duizend mant
sterk. Zoodra nu de karavaan in 't gezicht was gekomen, had Olimali boodschappers
aan Ferodia, t opperhoofd der Watuta's, gezonden, om hem te bevelen, dichter in
zijn nabijheid te komen en zich op het teeken, dat hij hem geven zou gereed te houden
om met hem 't Arabisch kamp te overvallen. De aanval der blanken opp zijn
l dorp
P
had hem dit teeken eerder doen geven, dan hij voornemens was geweest, en de
inneming van het buitengedeelte lag juist in zijn plan, ofschoon die hem door 't verlies
van zijn krijgslieden en zijn oudsten zoon duur te staan kwam.
Terwijl nu de Arabieren en hun volgers al hun aandacht wijdden aan den aanval
op de binnenste omheining, die dapper verdedigd werd, was 't grootste deel der
Watuta's bij 't vernemen van den zwaarklinkenden hoorn der Warori's op marsch
gegaan en snelde ter hulp hunner bondgenooten. Juist toen de aanval op het binnengedeelte van het dorp begon, stormden zij de poorten in. De nog pas zoo dappere
volgelingen der Arabieren, zich eensklaps in den rug aangevallen ziende, werden nu
door een panischen schrik bevangen en stormden terug naar de uitgangen, terwijl 't
krijgsgegil der Watuta's door de lucht weergalmde. Dezen hadden de poorten gesloten,
of ze ten minste zoodanig versperd, dat er aan geen ontvluchten te denken was.
Vijanden van voren en vijanden van achteren hebbende, was het den Arabischen
aanvoerders onmogelijk, hun volk tot staan te krijgen. Khamis Ben Abdullah stortte
met doorboorde borst neder, en de jonge Khamis viel door de handen van 't volk,
dat hij zoo zeer verachtte. Mussoud, Thani en Amram stierven met het zwaard in de
vuist en tal van hun volgelingen sneuvelden, totdat de weinigen, die nog over waren,
hun geweren neerwierpen, roepende: „Amen! Amanl" (Genade! Genade!) Nu hid-
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den de Watuta's en Warori's op met moorden, om hen. die om kwartier smeekten.
tot slaven te maken.
De legermacht onder Amer Ben asman, Sheikh Mohammed, Hamdan en de andere
opperhoofden trof geen beter lot. Zij waren dapper bezig de binnenpalissaden te bestormen, toen ze eensklaps een luiden gil hoorden, geuit door Sheikh Mohammed,
die door een pijl in den nek getroffen was. Zich omwendende om te zien van waar
die gil kwam, bemerkten ze de vijanden achter zich. Moto, hen gewaar wordende,
schreeuwde: "De Watuta'sl De Watuta'sl Olimali heeft ons door verraad in hun
handen geleverd." Toen Simba deze woorden hoorde, hield hij met bestormen op, ging
naar Amer Ben asman toe en ried hem aan, met hem te vluchten, terwijl hij hem een
schild overreikte, om er zijn lichaam mee te bedekken. Moto hield insgelijks een
schild voor Selim: Abdullah en Mussoud kregen bevel, hetzelfde te doen.
"Vluchten!" zeide de verbaasde Amer. "Ach, Simbal mijn vriend; als we vleugelen
hadden, konden we het doen. Ziet gij niet, dat de poort gesloten is "
"De poort is gesloten, meester] maar Simba's arm is sterk en zal haar openen!"
"Neen, Simba." antwoordde Amer. ,,Ik kan niet vluchten, om daarbuiten als een
dier geslacht te worden. Ik wacht mijn noodlot hier af. Zie, de wilden zijn er in.
Khamis Ben Abdullah is dood! Red mijn Selim, om den wil zijner moeder? Hier, mijn
zoon! Laat mij u omhelzen eer we voor altijd scheiden. Herinner u. Selim, dat ik u in
't Paradijs ontmoeten zal."
Vader en zoon omhelsden elkander teeder. toen een pijl uit den binnenwal den
eersten trof, waardoor hij, met Selim in den arm, op den grond nederstortte. De pijl
had den knaap een lichte wond in de borst toegebracht, maar diens vader doorboord.
"Dapper~ Sitnha en trouwe Moto, waar zijt gij?" riep Amer uit. "Redt mijn zoon!
Ach! Selim, kus uw moeder voor uw vader! Ol"
Met deze woorden ontvlood de ziel het lichaam. Toen Simba en Moto gezien
hadden, dat hun heer den laatsten adem had uitgeblazen, bedekten zij diens gelaat
eerbiedig met een kleed, en zeiden tot Selim, die op ,t ontzielde lijk van den geliefden
vader lag:
,.Lig stil, jonge meester, stil als de dood. Ze zullen u naar Katalambula's dorp meenemen en daar zult gij ons ontmoeten. Hier, Abdullah, Mussoud en Isal Gaat daar
naast Selim liggen. Wallahi! Welk een dag van droefheid is deze voor de Arabieren!"
Na deze woorden gesproken te hebben, vielen de beide slaven ook op den grond,
doch hielden hun speren en schilden in de hand.
Op dit tijdstip waren de Watuta's in het dorp; terwijl Ferodia, na zijn bevelen te
hebben gegeven om de gevangenen te binden, met nagenoeg zijn geheele macht zich
naar het Arabische legerkamp spoedde, hetwelk door Sultan Ben Ali verdedigd werd.
Terwijl de weinige overblijvende Watuta's bezig waren het bevel van hun opper.. .
hoofd te volvoeren, stonden Simba en Moto eensklaps op, en hun speren rechts en
links zwaaiende, baanden ze zich een weg naar de poort, eer nog de verbaasde wilden
tot bezinning waren gekomen.
Het onnoodig oordeelende. de beide vluchtelingen te vervolgen, begonnen de Watuta's de gesneuvelden en gewonden te onderzoeken. Vooral de rijke tooi van Amer,
Selim, Abdullah, Mussoud en Isa trok hun opmerkzaamheid. Ze begonnen de lichamen
uit te kleeden, en, tot hun groote verwondering, zagen ze Isa verrijzen en met gevouwen handen om genade smeeken. Vermoedende, dat er meer levenden onder waren,
legden ze de hand aan Selim, en ook deze, even als Abdu1lah en Mussoud, verrezen;
alleen Amer Ben Osman was werkelijk dood.
Eenigen waren er voor, om de knapen te dooden; de meesten echter oordeelden
"t beter, om hen tot slaven te maken. Tot het laatste besloten hebbende, begonnen ze
Isa te ontkleeden, die weldra moedernaakt was. Door zijn zwarte kleur sloegen ze
op hem niet bijzonder veel acht en bonden hem bij de zwarten, die zij gevangen...
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genomen hadden. Doch toen ze Selim, Abdullah en Mussoud van hun kleederen ontdaan hadden, vergaderden de wilde Watuta's zich om hen heen, zich verwonderende,
dat ze over hun geheele lichaam blank waren; terwijl hun eigen kleur zoo zwart
was. Selim's fier hart verzette zich er tegen, om zoo bekeken te worden, en hij hield
schaamrood de handen voor de oogen. Doch ze trokken ze er af, bevalen hem tong
en tanden te laten zien en begonnen zijn armen en beenen te bevoelen. Niet langer
in staat, deze vernederende behandeling te verduren, rukte hij zich los en viel weenend
op 't lijk zijns vaders neder, God biddende, om ook hem den dood te geven. Abdullah
en Mussoud waren zoozeer ontsteld, dat ze niet konden doen dan stil schreien; ze
werden dus gebonden en, zonder tegenstand te bieden, weggeleid. Toen wilden ze
ook Selim binden; maar de knaap stond niet op. Twee der krijgslieden sloegen hem
met de schacht hunner speren op 't naakte lichaam; doch 't was alsof hij alle gevoel verloren had. Daar bemerkte Tifoem Byah (de booze Tifoem), het opperhoofd
door Ferodia met het binden der gevangenen belast, een kurbash in den gordel van een
der gesneuvelde fundi's, nam dien, hief hem boven Selim op en zeide:
„Trotsche Arabische knaap! Sta op! Tifoem Byah spreekt slechts eens. Indien gij
niet terstond gehoorzaamt, zult gij de striemen van dezen kurbash voelen, waarmede
uw gevloekt geslacht zijn slaven ranselt!"
Daar Selim niet gehoorzaamde, sloeg hij uit al zijn macht den armen knaap, wiens
pijnlijk gegil beantwoord werd door 't gelach van Tifoem's metgezellen. Toen de
beul naar zijn meening genoeg geranseld had, beval hij, dat men hem zou oprichten en
binden; daarop zeide hij tot hem:
„Luister naar mijn woorden, kind van het blanke ras! Gij zult Tifoem's slaaf zijn;
om zijn akker te bebouwen en hem hout en water te brengen. Gij zult op zijn kinderen
passen, een herder zijn voor zijn kudde. Hoort gij 't, blanke?"
Zoo sterk waren de walging en de weerzin, welke Selim voor dien man gevoelde,
dat hij hem in zijn binnenste vloekte, ja, zonder het te weten, hem in 't aangezicht
spuwde, wat hem Tifoem terstondbetaald zette door hem zulk een geduchten slag
om 't oor te geven, dat de knaap bewusteloos naast het lijk zijns vaders neerviel.
Zelfs de herhaalde zweepslagen van den ruwen wilde konden hem niet tot zichzelf
brengen. Als wezenloos stond hij op en werd naar de anderen gebracht, die daar als
verschrikte lammeren bij elkander stonden. Even wezenloos zag hij, hoe de wilden
de lijken van de Sheikhs Khamis, Amur, Abdullah, Mussoud, Thani, Hamdan, Mohammed, Amram en van den jongen Khamis en twee mindere opperhoofden uitkleedden
en op een rij naast elkander legden. Toen richtte hij zijn hoofd op en ging zitten, de
oogen onafgewend gericht op de onteerde lijken van zijn vader en diens vrienden.
Hij lette niet op de bedreigingen der Warori's, noch op 't gejammer van Isa, Abdullah en Mussoud, of 't geschreeuw van den kleinen Niani, evenmin op de heete
zon, die hem 't naakte lichaam blakerde, of op de vliegen, die hem in zijn tallooze
wonden staken: zijn groote oogen waren slechts droevig op 't lijk zijns vaders gevestigd.
Reeds naderde de avond en nog was Ferodia niet terug. Onophoudelijk hoorde men
schieten, en toen 't opperhoofd terugkeerde, meldde het, dat het kamp nog niet
genomen was, waarom besloten werd, het den volgenden morgen met de gezamenlijke
macht van Olimali en Ferodia aan te vallen. Sultan Ben Ali had het zoo dapper verdedigd, dat de Watuta's, na aanzienlijke veeliezen, hadden moeten aftrekken.
De Warori's hadden een groote hoeveelheid voedsel voor de krijgslieden van Ferodia
gereedgemaakt, en dezen, wetende dat hun gevangenen hun niet ontsnappen konden,
hadden hun honger gestild, zooveel gegeten en zooveel pombe gedronken, dat ze te
lui waren om zich te bewegen. Tifoem had zijn bevelhebber over de drie blanke slaven
gesproken, en deze beval hem, ze vóór zich en Olimali te brengen, opdat hij er zich
mee vermaken kon. Toen Tifoem hen kwam halen, lagen de drie knapen in een
diepen slaap. De Watuta liet hen met koud water begieten, opdat ze goed wakker

mochten worden, en bracht hen voor den koning en het opperhaaf d. 't Was of ze
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bij het toortslicht nog blanker schenen, en een tijd lang beschouwden Ferodia
en Olimali, die nooit blanken gezien hadden, hen met verwondering.
„Wat zijn dat voor zonderlinge wezens, die Arabieren!" zeide Ferodia tot den
koning. „Hun huid is zoo wit als het wit van een ei. Maar hoe komt de grootste
aan zooveel wonden, Tifoem? Die zijn niet door pijlen toegebracht."
„Opperhoofd!" zeide Tifoem, zich buigende. „Deze knaap is zoo koppig als een
ezel. Toen ik hem beval op te staan, spuwde hij mij in 't aangezicht."
„Foei, Tifoem," zeide Ferodia. „Hij hee,ft niet anders gehandeld dan een Watutasche jongen zou gedaan hebben. Heb het hart niet, hem weer met een vinger aan
te raken. Ik houd hem voor mijn slaaf. De knaap is reeds half dood. Hier, jongen!"
vervolgde hij tot Selim, terwijl hij hem den beker met schuimende pompe toereikte,
waaruit hij zelf dronk. „Drink dit, en 't zal leven in uw aderen gieten."
Selim schudde het hoofd, trok verachtelijk de lippen op en zag het half dronken
opperhoofd met minachtende onverschilligheid aan. Ferodia beschouwde hem eenige
oogenblikken; toen zeide hij:
„Ge hebt gelijk, Tifoem! Geen jongen van de Watuta's zou den moed hebben, een
beker pombe van een opperhoofd te weigeren of zijn toekomstigen meester met zulk
een blik aan te staren. Hij is even dwaas en koppig als een ezel. Maar ik zal hem
temmen, al zou ik hem ook dooden. Wat zal Katalambula's neef, Kalulu, een schik
in hem hebben! Hii moet zoowat van denzelfden leeftijd zijn; maar Kalulu is grooter
en sterker. Ik betwijfel echter, of Kalulu den verheven moed van dezen knaap heeft,
al is hij ook zoo trotsch, alsof hij reeds koning van de Watuta's was. Als Kalulu in
de plaats van dezen knaap geweest was, zou hij anders gehandeld hebben: hij zou
de pombe aangenomen en mij gedood hebben, zoodra hij er toe in de gelgenheid was
geweest. 0, Kalulu is een ware Watuta. Doch daar sta ik nog met den beker in de
hand. Als deze jongen niet drinken wil, zullen de anderen 't misschien doen. Hier, gij,"
vervolgde hij tot Abdullah. „Drink! Niet? Ook gij weigert. Dan zullen we 't
met den jongste beproeven. Ook niet? Zonderlinge knapen! Spreekt ge hun
taal, Tifoem?"
„Een weinig, opperhoofd!"
„Vraag dan aan den grootste, waarom hij geen beker pombe uit de hand van
Ferodia, het opperhoofd der Watutasche krijgslieden, verkiest aan te nemen!"
Tifoem deed het.
„Zeg aan uw meester," antwoordde Selim, zonder zelfs den onderaanvoerder aan
te zien, „dat ik geen vriendelijke gaven van zijn hand kan aannemen, daar hij meent,
dat ik een slaaf ben. Zeg hem, dat ik zijn slaaf niet ben, en nooit zal doen wat hij
mij beveelt, dan door bestendigen dwang."
Bij 't overbrengen van dit antwoord, barstte Ferodia in een luid gelach uit.
„Een trotsche knaap!" riep hij uit. „Beveel hem, te dansen."
„Dansen!" riep Selim uit, toen hem 't bevel werd overgebracht. „Dansen, terwijl
mijn hart breekt! terwijl mijn eerlijk gesneuvelde vader dood en onteerd vóór gindsche
poorten ligt! Liever laat ik mij doodslaan, dan dat ik gehoorzaam."
„Zeg hem dan, dat hij moet zingen," hernam Ferodia.
„Zingen!" riep Selim uit. „O, Allah! hoe lang zal ik die martelingen moeten
verduren! Even goed zou uw meester de dooden doen zingen."
„Dus wil hij niets doen," hervatte Ferodia. „Ik zal wachten, tot de teekenen van
uw ruwe hand genezen zijn, en dan zal ik mijn eigene op die blanke huid zetten.
Waar is uw zweep, Tifoem?"
„Hier, opperhoofd," antwoordde Tifoem.
„Geef haar aan mij."
Hierop bracht hij er Selim een slag mee over den schouder toe; daarop beval hij,
dat Tifoem den knaap achteraf brengen, Abdullah en Mussoud van hun banden bevrijden en ze vóór hem voeren zou. Toen dit geschied was, gebood hij den eersten, te

36

Het gevecht met de Warm-i s.

dansen, den laatsten om te zingen.
Een poos liet Abdullah het hoofd hangen, als begreep hij niet hoe hem, den zoom
van Mohammed, bevolen werd, te dansen voor den moordenaar zijns vaders; terwijl
Mussoud het opperhoofd wezenloos aankeek. Ferodia wenkte Tifoem.
„Zegt, slaven! waarom doet ge niet, wat uw meester u beveelt?" vroeg deze.
„Ik een slaaf!" riep Abdullah uit. „Leugenachtige hond! Ik en mijn broeder een
slaaf! Gij liegt, beiden!"
„Wat zegt hij?" vroeg Ferodia.
„Hij zegt, dat hij noch zijn broeder een slaaf is, en noemt mij een leugenaar," antwoordde Tifoem. „'t Zijn alle drie ezels en de zonen van ezels. Ofschoon zij honderden
van zwarte slaven in Zanzibar houden, schijnen ze niet te weten, dat het lot des
oorlogs thans hen tot slaven gemaakt heeft."
„Zeg hun, Tifoem, dat hij en zijn broeder slaven zijn, en dat ik hen, als zij niet
doen wat ik hun beveel, zal ranselen, totdat zij gehoorzamen."
„Wij zijn Arabieren," zeide Abdullah, toen hem de woorden van 't opperhoofd
waren overgebracht, kinderen van Arabieren van Muscate. Een opperhoofd der vrije
Bedouïnen was mijn vader Mohammed, en ik ben zijn zoon Abdullah. De wind der
woestijn is niet vrijer dan ons nooit overwonnen geslacht, en elk kind van dat geslacht
is vrij. Daarom kunnen we geen slaven zijn; Ferodia heeft gelogen."
„Zeg hem, Tifoem, dat ik hem zal ranselen, totdat hij bloedend op den grond
nederligt, als hij niet bekent, dat hij een slaaf is."
„En zeg gij hem, dat hij mij kan slaan tot ik sterf," hernam Abdullah, „maar dat hij
mij niet tot zijn slaaf kan maken. Heeft hij niet mijn vader verslagen en mij onteerd,
door mij naakt vóór hem te laten staan Kan hij mij nog erger straffen? Hij is een
sterk man, gij noemt hem een opperhoofd; hij heeft de kurbasch in zijn hand en
zegt, dat hij die wil gebruiken. Ik ben slechts een kind; maar een slaaf kan hij niet
van mij maken. Zie, ik zal nader bij hem gaan staan en hem mijn rug toewenden. Ik
zal geen geluid doen hooren, al haalt hij mij 't vleesch van 't lichaam," en de ontembare knaap trad dichter bij Ferodia, keek hem fier aan, keerde hem toen langzaam
den naakten rug toe, boog het hoofd en kruiste de armen over de borst, om de slagen
af te wachten.
Ferodia, ofschoon hij een opperhoofd en een Watuta'sch krijgsman was, was
toch een echte wilde. Van grootmoedigheid of achting voor een overwonnen vijand
had hij nooit gehoord. Hij zag den knaap, die zich niet kon verdedigen, voor zich
staan in 't bereik van de zweep welke hij in zijn hand hield, dien teederen knaap met
de blanke huid, welke nooit een zweepslag had onteerd, ,--- en hij lichtte de kurbash
op, sloeg Abdullah, zag het teedere vleesch krimpen en rood worden, toen openrijten
en bloeden, doch hoorde geen enkelen kreet van zijn slachtoffer. 't Scheen dat hij
begreep, hoe machteloos hij, 't groote opperhoofd, tegenover den zwakken, onbeschermden knaap was: de slagen werden minder, eindelijk liet hij den arm zakken
en hield op met slaan. Nu keerde Abdullah zich om, zag Ferodia weer met denzelfden
fieren, uitdagenden blik aan, en vroeg hem:
„Welnu, hebt ge mij tot uw slaaf gemaakt? Ben ik nu meer een slaaf dan vroeger?"
„Breng hem weg, Tifoem!" riep Ferodia woedend uit. „Ik zou in staat zijn, dien
koppigen jongen dood te slaan. Behandel hen als slaven en laat hen op onzen
terugtocht zware lasten dragen. Daar ze 't zulk een vreeselijk ding vinden om naakt
te zijn --- laat hun naaktheid aan mannen en vrouwen zien; hoe meer ze er door lijden,
hoe beter. Slaven zijn slechts geschapen om te lijden."
Dit zeggende, wierp 't opperhoofd zijn zweep weg en verdronk zijn verdriet in de
pombe, die hij met gretigheid in zwolg, om zijn teleurstelling te vergeten, ^-- totdat
de drank den overwinnaar overwon en hij bewusteloos op den vloer van 's konings
paleis nederviel.
De eerste tijding, welke Ferodia en Olimali ontvingen, toen ze dien morgen uit
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hun dronkenschap ontwaakten, was niet zeer geschikt om hen op te vroolijken.
't Was deze, dat Sultan Ben Ali en zijn manschappen, door de duisternis van den
nacht begunstigd, het kamp verlaten hadden, met slechts twee of drie balen laken;
waardoor ze niet licht te achterhalen waren, vóór ze een land hadden bereikt, hetwelk in vriendschap met de Arabieren was. Hoe ook die tijding de beide opperhoofden
in den beginne vertoornde --- bij eenig nadenken begrepen ze, dat ze zoo kwaad
niet was.
Vierhonderd balen laken en kralen, honderd vaatjes buskruit, een groot aantal
kogels, dekens, karpetten, spreien, veeren kussens, rijk geborduurde mutsen, messen,
spiegels, benevens eenige geweren, ketels, kopjes en schoteltjes, daarbij koffie, thee,
suiker, specerijen en tallooze andere dingen, gezamenlijk ter waarde van meer dan
vijftigduizend zilveren dollars, werden daar gevonden, en de beide opperhoofden wreven zich in de handen bij 't zien van zulk een rijken buit. Er werden vertrouwde mannen afgezonden, om voor 't vervoer der rijkdommen naar Kwikuru te zorgen, waar ze
in 't paleis van Olimali gebracht en met nauwgezette eerlijkheid verdeeld werden.
Olimali behield de helft van elk ding en gaf er de helft van aan Ferodia. Ieder van
zijn negenhonderd overgebleven krijgslieden kreeg een deel van den rijken buit, een
groot deel werd voor koning Katalambula en diens vermoedelijken opvolger, Prins
Kalulu, bestemd; een ander deel hield de veldheer voor zich.
Nadat de verdeeling had plaats gehad, bleef er nog één plicht te vervullen over:
een godsdienstige plechtigheid, die niet lang mocht worden uitgesteld en die elken
krijgsman tooverachtig sterk van armen en leden moest maken, door hem den gewijden drank te drinken te geven.
De plechtigheid had tegen 't vallen van den avond van denzelfden dag plaats. Eerst
werden er vuren in een langen kring aangelegd buiten de boma of buitenschans van
Kwikuru, in welken kring slechts één opening werd gelaten voor den doortocht van
de lijken der gesneuvelde Arabieren, die in een rechte lijn van de eene zijde naar de
andere gelegd werden. Toen werden er aarden, tinnen en koperen potten vol water,
met eenig gierstemeel vermengd, op de vuren gezet. Daarop werden er kleine flesschen van kalabassen met een aantal keisteentjes er in, twee voor eiken toovenaar,
bij de hoofden der lijken geplaatst. Hierop namen de toovenaars hun scherpe messen
in de hand en begonnen onder een eentonig gezang eerst den top der neuzen van de
gesneuvelde opperhoofden af te snijden, toen de onderlip, 't vleesch van de kin, de
ooren en de wenkbrauwen, al hetwelk zij in de potten, die op de vuren stonden,
wierpen. Verder werden de tepels der borsten, de spieren van armen en beenen en
eindelijk het vel van den buik afgesneden en insgelijks in de potten gedaan. Eindelijk
werden de harten uit het lijf gerukt era 't vet van de ingewanden afgehaald. Alles
ging in de potten, die op de vuren stonden. Na deze verminking werden de hoofden
der Arabische aanvoerders afgesneden en op puntige staven geplaatst, om gedurende
den zang rondom de vuren te worden rondgedragen.
Na een half uur had het water genoeg gekookt en begonnen de toovenaars hun
kalabasflesschen te schudden op de maat van een eentonig gezang, aangeheven door
de krijgslieden, die met de hoofden der verslagenen op de staken langzaam om de
vuren heen marcheerden. Daarop dronken allen den afschuwelijken bouillon uit de
potten, waarin, volgens de woorden van het gezang, de kracht hunner vijanden zich
bevond. Eindelijk werden de staken aan de beiden poorten v an het dorp in den
grond geplant; waarna Ferodia zijn vriend Olimali omhelsde, onder 't geluid van
hoornen en trommen met de zijnen vertrok en, toen de zon ondergegaan was, in een
boschje niet ver van Kwikuru kampeerde.
Gelukkig waren de jonge Arabieren voor dat vreeselijk tooneel gespaard gebleven;
daar ze, beladen met een deel van den buit en geëscorteerd door een sterke wacht,
vooruitgezonden waren.

VIJFDE HOOFDSTUK.
MOTO EN SIMBA ZOEKEN HULP.
Simba en Moto hadden hun weg vervolgd totdat de nacht inviel, en nog zetten ze
dien voort, van tijd tot tijd hun oogen opslaande naar het heldere Zuiderkruis, dat
hun den weg aanwees, dien ze te volgen hadden. Te middernacht hielden ze stil in
een Bosch, maakten er twee vuren aan en zochten bladeren bijeen, om hun dien
nacht tot leger te verstrekken. Daarop gingen ze bij hun vuren zitten peinzen.
„Dood! Mijn goede meester Amer dood!" zeide Simba eindelijk, meer tot zich
zelf dan tot Moto.
,,Gelukkiger dan onze jonge meester Selim," zeide Moto. „Amer wandelt in het
Paradijs, en Selim is de slaaf van de woeste Watuta's."
„Moto," zeide Simba, hem woest aanziende. „Hoe durft ge zooiets vermoeden?
Selirn, die geliefkoosde, teedere, Arabische knaap een slaaf! 't Is onmogelijk."
„Het is, zooals ik zeide," bevestigde Moto. „De Watuta's zullen wraak nemen
op de Arabische knapen; ze hebben er slaven van gemaakt en zullen hen slaan als
honden!"
„We hebben onzen meester Amer niet gehoorzaamd, door uit de legerplaats der
Watuta's te vluchten," zeide Simba op doffen toon. „Hij gebood ons, Selim te
redden. ik ga terug."
„Dwaas!" zeide Moto. „We kunnen hem niet redden door in hun legerplaats te
gaan. We moeten naar Katalambula's dorp trekken en Kalulu opzoeken. Hij alleen
kan Selim en ons redden."
„Ge hebt gelijk," antwoordde Simba. „Laat ons nu gaan slapen en met den dageraad op reis gaan, om dien Kalulu op te zoeken."
Dit zeggende strekte hij zich op het bladerbed neer; doch het duurde lang, eer
de slaap zijn oogen look.
Vijftien dagen lang gingen ze voort, steeds naar 't Zuidwesten, 't woud verlatende
om het pad naar Benig dorp in te slaan en aan den een of ander, dien zij ontmoetten, naar het dorp van Katalambula te vragen.
Eerst den zestienden dag van hun vlucht kwamen zij op een groote vlakte, die
buitengemeen volkrijk en bloeiend was en waar de donkerbruin gekleurde daken der
hutten allerwegen uit groote koren- en gierstvelden te voorschijn kwamen. Op den
middag kwamen zij aan een diepe rivier, die naar 't Noordwesten stroomde en door
't volk Liemba genaamd werd. Men zeide hun, dat het dorp van Katalambula aan
de andere zijde van die rivier lag.
Ze lieten zich overzetten, waarvoor Simba, bij gebrek aan geld, met twee pijlen
betaalde, en volgden toen eenige minuten den rechteroever van de rivier, totdat zij
het dorp in 't gezicht kregen. 't Was stevig gebouwd, zoowat op dezelfde manier
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ingericht als Kwikuru, behalve dat de verblijven van den koning uit woningen met
platte daken bestonden en om een groot vierkant veld gebouwd waren, waarop zijne
zwarte majesteit zijn vee en zijn geiten hield, benevens een paar ezels, die echter als
curiositeit werden gehouden, daar ze nooit gebruikt werden. Hij zelf leefde daar met
zijn talrijk gezin van vrouwen en dochters, •--r een zoon had hij niet. De hoofdpoort
was, als naar gewoonte, versierd met woeste trofeeën: de witgebleekte schedels der
gesneuvelde vijanden.
Toen Simba met Moto aan die hoofdpoort kwam, wekten zijn reusachtige gestalte en breede schouders de aandacht en lokten een aantal nieuwsgierigen om hem
heen.
„Gezondheid zij uw deel!" zeide hij.
„Ook 't uwe, vreemdelingen!" antwoordden zij. „Waar komt gij vandaan?"
.,We zijn reizigers," antwoordde Moto in goed Kirorisch, dat, op enkele woorden
na, 't zelfde is als Kituta'sch. „We hebben groote begeerte, Utata's koning te zien."
„Uw woorden luiden goed, vreemdelingen!" zeide een opperhoofd, dat nu door
de menigte was heengedrongen. „Zijt gij Warori's? Maar uw kleeding is de onze niet."
„Ik ben een Warori," antwoordde Moto, „mijn metgezel echter is een vreemdeling
uit een ver land."
„Dragen de Warori's dan tegenwoordig geweren?" vroeg 't opperhoofd, hen met
achterdocht beschouwende. „En hoe komt het dat gij zulke fraaie kleederen draagt?"
,„We zijn gelukkig geweest op de jacht en hebben een olifant geschoten, wiens
tanden we voor kleederen en twee geweren verkocht hebben.”
„En waar hebt ge die olifanten ontmoet?"
„Aan de grenzen, dicht bij Urori."
„En waar ontmoettet ge de Arabieren?"
„In Utata, twee dagreizen van Urori!"
„Hebt ge gevraagd,waar zij heengingen?"
„Zij gingen naar Uwemba."
„Misschien kunt gij ons zeggen waar zij vandaan kwamen "
„Van Ubena."
„Vreemdelingen," zeide het opperhoofd, „gij zijt leugenaars. In langen tijd zijn er
geen Arabieren in dit land geweest. Gij zijt gevangenen en moet vóór onzen koning
komen."
Bij deze woorden grepen de mannen, die hen omringd hadden, hen aan, ontwapenden hen, en brachten hen op een vierkant plein, in welks midden een groote
wilde vijgenboom stond. In de schaduw van dien boom zat op een verhevenheid van
een paar voet, die als een sofa om den stam opgeworpen en met geitenvellen, waarover huiden van wilde dieren, bedekt was, een oud man met wit haar, dien de
gevangenen, om den eerbied welken men hem bewees, voor koning Katalambula
hielden. Hij was in een langen, ruimen, karmozijnrooden, grof lakenschee m antel gekleed en droeg om 't hoofd een band van sneeuwwitte stof. Hij zag er goedig uit en
scheen zich zeer te vermaken over iets, dat een fiksch opgeschoten knaap van ongeveer zestien jaren zeide. Toen de krijgslieden met Simba en Moto binnentraden,
zag hij vreemd op, en vroeg, wat dat beteekende.
„Sultan en Heer," zeide de aanvoerder. „Deze mannen zijn mij verdacht voorgekomen. Op iedere vraag, welke ik hun gedaan heb, hebben zij mij met een leugen
geantwoord, en daarom breng ik hen voor u, opdat gij ze vonnist."
„Spreekt de waarheid, vreemdelingen," zeide de koning, „wie en wat zijt gij?"
De scherpe blik van Moto had terstond bij 't komen op de plaats den knaap
bij Katalambula zien staan en vermoedde, dat het die was, welken hij zocht.
„Groote koning," antwoordde hij. „Ik heb gelogen, maar ik wil u de zuivere
waarheid zeggen. Ik ben een Warori, als kind door de Arabieren van Z anzibar geroofd. Jaren daarna vergezelde ik een Arabisch opperhoofd. Kisesa genaamd, naar
j Iv
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Unyanyembe. Kort echter, nadat we daar waren aangekomen, verklaarde hij den
oorlog aan de Warori's, en ...."
„Kisesa!" riep met van tcorn flikkerende oogen het jonge opperhoofd uit, Moto
naderende. „Een oorlog tegen de Warori's!"
d," antwoordde Moto ootmoedig,
opperhoofd,"
„J
a ljong
Kisesa in
g pp
g „en ik vergezelde
g
dien oorlog. Na langen marsch kwamen we aan een dorp, dicht bij Ututa, geregeerd door ...."
„Door wien?" riep het jonge opperhoofd ongeduldig uit. „Noem mij terstond zijn
naam, hond!"
„Door Mostana," antwoordde Moto kalm.
„Mostana!" herhaalde de ander.
„Ja, Mostana," hervatte Moto, zonder acht te slaan op de dreigende blikken
en het toornig gemor der aanwezigen. „Na een korten aanval namen wij het dorp,
ofschoon Mostana en zijn mannen zich dapper verdedigden en een aantal der onzen
sneuvelden. Mostana's mannen lieten bijna allen het leven, en zij, die overgebleven
waren, werden tot slaven gemaakt, volgens de gewoonte der Arabieren."
„Werden ze allen gevangen genomen?" vroeg de knaap.
„Allen, behalve een."
„En die heette?"
„Kalulu."
Weer verhief zich een gemompel van verbazing onder de aanwezigen; doch Moto
vervolgde zonder er zich aan te storen:
„Ja, Kalulu, de zoon van Mostana, stond aan zijns vaders zijde, toen Kisesa, hem
gewaar wordende, vijftig stukken laken beloofde aan hem, die den knaap levend in
zijn handen zou leveren. Bij deze woorden werd mijn ziel door medelijden aangedaan; want ge moet weten, dat ik een Warori ben, en ofschoon ik veel van de
Arabieren hield, kon ik toch op hun gebod mijnebodmij eigen
g volk, niet dooden, en zulk een
dapperen knaap, als Mostana's zoon, niet tot slaaf van Kisesa maken. Toen ik dus
't aanbod van 't opperhoofd hoorde, greep ik een schild, snelde op den knaap toe,
om hem toe te fluisteren, dat hij mij moest volgen. Maar Kalulu dacht waarschijnlijk
dat ik hem wou dooden en wierp mij met een speer, die mijn schild doorboorde en
't aan mijn arm vaststak."
Een luide kreet van bewondering volgde op deze woorden, terwijl het jonge opperhoofd al meer en meer Moto naderde en hem vriendelijk aanzag. Deze echter deed,
alsof hij 't niet merkte, en ging voort:
„Juist viel de vader van den knaap door een kogel getroffen neder, en snelde
Kalulu weg. Ik liep hem achterna. Behoedzaam keek hij rond en sprong over de
palissaden heen. Maar ik was vlak achter hem, en toen hij in het bosch was, haalde
ik hem in en greep hem. Ik zeide hem wie ik was, waarom ik hem nagezet had en
dat ik zijn vriend was, en hij antwoordde, dat hij naar zijn oom, een groot koning
in Utata, ging, en, mochten we elkander immer weer ontmoeten, altijd mijn vriend
zou zijn."
Nauwelijks had Moto deze woorden geuit, of het jonge opperhoofd snelde op hem
toe, drukte hem in zijn armen en riep uit:
„Kent ge mij niet meer? Ik ben Kalulu, en gij zijt mijn vriend Moto. Ik zal mijn
belofte houden en de koning moet u dankbaar zijn."
Bij deze woorden klapten de opperhoofden en oudsten des volks in de handen en
begroetten Moto, terwijl de koning diens rechterhand greep en zesde:
„Kalulu heeft mij alles verhaald, en ofschoon ik nimmer dacht, dien man te zullen
zien, heb ik hem beloofd dat, indien ooit mijn volk hem zou ontmoeten, ik zijn vriend
zou zijn, dat hij een mijner dochters tot vrouw zou hebben en ik hem zou toestaan
wat hij mij vroeg. Want Kalulu is mij zoo dierbaar alsof hij mijn zoon ware. Spreek,,
Moto! Wat kan ik voor u doen?"

Moto en Simba zoeken hulp.

43

Toen verhaalde Moto, nadat hem een zetel gegeven was, de geschiedenis van den
aanval op Kwikuru, en zeide:
„O, Kalulu! Wanneer 't geen ik voor u gedaan heb mij recht geeft om eenige
goedheid van u te erlangen en ge 't oprecht meendet, toen ge beloofdet, mijn vriend
te zullen zijn, spreek dan tot den grooten koning der Watuta's voor mij, en laat hij
mijn jongen meester Selim, den Arabischen slaaf, en diens drie makkers de vrijheid
terugschenken en hun toesta an, naar hun land en de om hen treurende vrienden terug
te keeren."
„Kalulu heeft u reeds zijn belofte gegeven, Moto. Kalulu is de vriend van uw
vrienden en de vijand van uw vijanden. Katalambula, de koning, hoort mijn woorden
en zal even barmhartig voor u zijn, als gij 't voor mij waart. Spreek, groote koning!"
„Ach, Kalulu!" antwoordde de koning. „Gij weet niet wat gij vraagt; maar ik wil
doen wat ik kan. Ik kan een goed woord voor hen doen bij Ferodia; bevelen kan
ik hem niet. Die vier Arabische knapen zijn de slaven van Ferodia. Wil hij ze echter
verruilen, dan zal ik hem voor elk der jonge slaven twee vrouwen geven. Zijt ge
daarmee tevreden, Kalulu?"
„Ik zal wachten tot hij hier komt," antwoordde Prins Kalulu, „en dan zal ik u
antwoord geven. Maar ik vind, dat gij Ferodia in alle dingen te veel ontziet; van mij
houdt hij niet, omdat ik tusschen hem en uw gunst sta. Indien ik koning van Watuta
was, dan zou ik Ferodia een les geven, die hem lang zou heugen."
„Stil knaap,'' hernam Katalambula. „Wees niet te haastig met uw tong. Ferodia
is een groot opperhoofd en een rijk landbezitter. Zoudt ge willen, dat ik hem ontnam, wat hij door zijn speer en zijn boog gewonnen heeft?"
„Den slag tegen de Arabieren heeft hij niet met zijn eigen zwaard en speer gewonnen," hernam Prins Kalulu. „Achthonderd van de duizend krijgslieden, met welke
hij uitgetrokken is, waren uit uw land. Wilt gij dan afwachten, wat hem zal goeddunken u van den buit af te staan, of zult gij bepalen wat gij hem wilt laten en wat
gij verkiest te behouden?"
„Knaap! knaap!" hernam de koning, „Ferodia is de opperste krijgsman van de
Watuta's en kent de kunst van oorlogen. In geen veldslag nog is hij overwonnen,
en -- schoon ik hem mijn manschap gegeven heb steeds heeft hij mij 't grootste
en beste van den buit toebedeeld. Heb slechts geduld, en als Ferodia komt, zal ik
hem verzoeken, die slaven aan u te schenken. Als 't niet om de goede daad van
dien man ware, dan zou ik Ferodia last gegeven hebben, hen levend te roosteren.
Vervul gij liever uw plicht jegens deze reizigers; geef hun te eten en te drinken; en,
wanneer zij uitgerust zijn, geef dan elk van hen een huis. Laat mijn dochter Lamoli
aan Moto en een mijner slavinnen aan dien l angen man tot vrouw gegeven worden.
Katalambula heeft gezegd."
Toen Prins Kalulu met de beide zwarten in zijn eigen huis, of liever zijn vertrekken
gekomen was, - want het geheele vierkant was door een enkel huis omringd, -zou
lsde hij Moto nogmaals,oen bel ofde hem, dat hij geen steen onaangeroerd
omhe
g
na P had verkregen.
hij de vrijheid der Arabische knapen
laten, totdat hi'
g
„O, Kalulu," zeide Moto. „Gij kent Selim niet. Hij noch zijn vader zouden ooit
een mensch hard behandeld hebben. Simba en ik waren er trotsch op, de slaven te
zijn van een man als Amer Ben Osman, trotsch om Selim onzen jongen meester te
noemen. Weet, dat Selim juist van uw leeftijd is, ofschoon gij grooter zijt dan hij.
Gij kunt niet ouder dan zestien jaren zijn."
„Ik weet niet, hoe oud ik 'ben," zeide Prins Kalulu lachend. „Toen ik u voor 't
eerst zag, was ik nog heel jong; anders zoudt ge mij niet ingehaald hebben. Maar ik
moet doen, wat de koning mij bevolen heeft."
Met deze woorden snelde hij 't vertrek uit, met zijn speer in de hand, terwijl de
struisveer op zijn hoofd ver achter hem golfde. Hij was een schoon jongeling en had
best tot model voor een beeldhouwer kunnen dienen. Hoofd, lichaam, armen en
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beenen waren van onberispelijken vorm en toonden kracht en lenigheid aan, terwijl
zijn kleur niet zwart maar donkerbruin was. Zijn gelaat was, voor een Afrika an ,
schoon te noemen, zijn ooren waren klein en niet misvormd door stukken hout of iets
dergelijks, maar slechts voorzien van een paar Sungomazzische koralen ringen, en
zijn prachtig kroeshaar hing in rijke krullen tot op zijn schouders en gaven iets edels
aan het voorname gelaat. De eenige versierselen, welke hij droeg, bestonden uit drie
sneeuwwitte struisvederen, vastzittende in een band, die tegelijk diende om zijn haar
bijeen te houden, een halssnoer van koralen, ivoren banden boven de ellebogen en om
de polsen, en twee v an halen gewerkte banden om de enkels.
Prins Kalulu kwam spoedig met zijn nicht Lamoli terug, die, ofschoon niet oud,
leelijk en t an deloos, toch jong, schoon noch bevallig was. Maar ze beviel Moto, die
het tot een hooge eer rekende om de dochter van den koning te trouwen en uitbundig
was in haar lof, 't geen Lamoli wel aanstond. Nadat dit huwelijk volgens de gewoonten der Watuta's gesloten was, vroeg Prins Kalulu Simba, wat voor een soort
van vrouw hij wilde hebben. Ofschoon nu hij en Moto ieder vrouw en kinderen te
Zanzibar hadden, vonden ze 't volstrekt niet onaardig om er nog een te hebben, en
verzocht Simba hem, om er maar een voor hem uit te kiezen. Kort daarop kwam 't
jonge opperhoofd er met een terug, die in een spel op de Haagsche of Rotterdamsche
kermis vrij wat toeloop zou gehad hebben en zeker zou zijn aangeplakt geworden als
„De groote Afrikaansche reuzin".
Toen Prins Kalulu dat reusachtige paar zag, klapte hij van genoegen in de handen
en danste v an plezier er om heen. We zullen de huwelijksplechtigheden die nu volgden
met stilzwijgen voorbij gaan en u slechts mededeelen, dat de huwelijken in tegenwoordigheid van vijftig jonge paren door den toovenaar of mganga met een huwelijkszang op 't geluid van vier kleine trommen werden voltrokken, terwijl, bij 't roeren van
vier groote trommen, de vijftig dansende paren bij elk couplet als koor invielen, en
dat de feestelijkheden den geheelen dag en nacht tot aan zonsopgang duurden. En
thans willen we zien, hoe 't met onze jonge Arabische vrienden ging.

ZESDE HOOFDSTUK.

SELIM WEET TE VLUCHTEN.
Ofschoon de karavaan, den dag na 't vertrek van Simba en Moto op reis ging, kon
ze niet zoo snel voortkomen als onze beide vluchtelingen, zoodat de tocht ongeveer
een maand duurde.
Behalve de vier Arabische slaven, van welke er drie volkomen blank waren, had
Ferodia ongeveer driehonderd zwarten in den slag bij Kwikuru buitgemaakt. Zoodra
't bericht verspreid werd, dat hij zooveel slaven bezat, zou hij wel spoedig bezocht
worden door handelaars uit Unyanyembe en Kilwa, ja, misschien, indien hij lang genoeg
wachtte .uit Tette, aan de rivier Zambese; - 't was dus in zijn voordeel om langzaam
te reizen, opdat het gerucht zich kon verbreiden, terwijl hij dan tevens 't menschelijke
vee ruim tijd schonk, om van zijn wonden te genezen. Daarom begonnen dan ook de
marschen om zes uur in den morgen en duurden zelden langer dan tot negen uur, daar
't land, hetwelk hij doortrok, buitengemeen bevolkt en rijk, en ieder opperhoofd vrien...
delijk voor hem en zijn manschappen was. Doch na den tienden dag naderde hij den
onbewoonden grond tusschen Urori en Utata, vol uitgestrekte bosschen en jungelvelden en tot schuilplaats dienende aan wilde beesten.
Behalve van de hitte hadden Selim, Abdullah en Mussoud veel te verduren van de
zware lasten, welke zij moesten dragen en die hun teedere schouders vreeselijk schaaf..
den. De eerste dagen gingen zij moedernaakt; want al hadden de Watuta's een on...
gehoorden buit van kleederen gemaakt, ze zouden er geen oogenblik aan gedacht
hebben, om met een enkel kleedingstuk 't lijden hunner slaven te verlichten. Slaven
toch zijn vee en moeten dus als vee behandeld worden. De driehonderd volwassen
slaven waren bij twintigen aan elkander vastgehecht met de ketenen, welke men in
't Arabische kamp gevonden had, en wel met ijzeren banden om den hals, terwijl Selim,
Abdullah, Mussoud en Isa, en de negerjongens, waaronder ook Niani, met touwen
om 't lijf aan elkander waren vastgebonden, met omtrent zes voet ruimte tusschen
hen. De grootste was als voorste geplaatst. Ook bij de volwassenen was er een de
leider, en elke ploeg werd bewaakt door een onderaanvoerder; bij die der knapen
bevond zich Tifoem Byah.
Nu is het natuurlijk, dat wanneer één slaaf om eenige reden moet stilstaan, de
geheele ploeg moet wachten, en als dit dikwerf gebeurt, wordt de opzichter knorrig
en gebruikt hij weleens de zweep om 't menschelijke vee voort te drijven. Isa, die de
leider van de jongensploeg was, had nu eens dit, dan weder wat anders, en dat maakte
Tifocm zoo boos, dat hij er van tijd tot tijd onbarmhartig op losranselde, om hem tot
meerder spoed aan te drijven en den verloren tijd in te halen. De meeste slagen vielen
den armen Selim ten deel. Dat had zoo twee of drie dagen geduurd, toen Niani,
die wel wist wie de schuld van 't oponthoud was, tegen Tifoem Byah zeide .dat hij
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den verkeerde sloeg en dat het Isa was, om wien de ploeg telkens moest ophouden;
waarop deze een gevoelige bestraffing met de kurbash kreeg, hetwelk hem in luide
jammerklachten en verwenschingen over Niani deed uitbarsten.
Op den avond van den vijfden dag bood Niani, noodra hij er gelegenheid toe had,
Selim zijn eigen slavenrokje aan.
„Dank, Niani," antwoordde Selim, „Houdt gij 't voor uzelf; want als gij 't mij
geeft, hebt gij niets."
„O, Meester Selim," antwoordde 't knaapje. „Ik ben maar een kleine neger en kan
best naakt loopen. Ik had het u al vroeger willen geven; maar ik vreesde, dat het
te vuil was."
„Beter een vuil kleed dan geen," antwoordde Selim. „En daar je zegt, dat je 't
niet noodig hebt, zal ik 't met dankbaarheid van je aannemen. Doch wil je er niet
de helft voor je zelf van houden?"
„O neen, Meester Selim, geen duim," antwoordde Niani. „Daarenboven is 't het
rokje, dat gij mij dien avond gegeven hebt, toen ik Isa liet struikelen en hij mx
over 't vuur hield."
Selim stond op en wilde het vuile en gescheurde stuk katoen om zijn heupen
binden; doch toen hij op 't punt was dit te doen, zag hij dat Mussoud en Abdullah
er treurig naar keken. Wetende, hoe zeer 't ook hun moest hinderen, als blanken
naakt te loopen, waar allen zwart waren, scheurde hij 't rokje in drie gelijke stukken
en af er hun elk een van. Blozend van dankbaarheid namen ze 't aan.
„w hart is zacht als
goud,
oud, Selim," zeide Abdullah. „Ik ben er u dank.
baarder voor, dan ik 't ooit voor rijk met goud gewerkte kleederen ben geweer. Ben
rein hart als 't uwe zal eerlang door de hand van Allah beloond worden."
e hadt mij ook wel een stukje kunnen geven, Selim," zei Isa op klagenden toon.
oe kunt ge zoo spreken, Meester Isa," zeide Niani. ,,Uw huid is zoo zwart als
de mijne, en ziet er uit alsof gij reeds gekleed zijt. Gij moest u gelukkig rekenen,
dat e zoo'n zwarte huid hebt, en dus geen schortje noodig hebt."
„Houd op met die onbeschaamde taal. Niani," hernam Isa, „of ik zal je al de
beenderen in je lijf breken."
„Dat zult ge wel laten!" hernam Niani. „Want ik ben een slaaf van Fetodia,
opperhoofd der Mtutu's, en die zou u doodslaan, als ge mij dooddet."
„Houd toch je mond," hervatte Isa, „en kwel mij niet langer. Ik ben torA al ziek
naar lichaam en naar ziel."
„Heb je veel pijn, Isa " vroeg Selim.
„Ik ben ziek, Selim," antwoordde Isa. „Ik heb een pijn in mijn hoofd alsof 't
zal barsten, en langs mijn geheelen rug vreeselijke pijnen; niet die, welke die wilde
hond van een Tifoem mij veroorzaakt heeft, o neen. Ik geloof, dat ik een ernstige
ziekte onder de leden heb."
„Ik wil hopen van neen," hernam Selim. „Kom, Isa! Moed gehouden! Als we eenmaal Katalambula bereikt hebben, zullen we uitrusten. Die marsc}1 kan niet eeuwig
duren."
„Ik zal 't land dier gevloekte Matuta's nimmer bereiken. Ik ben te ziek."
„Wat deert u dan?"
„Schrik niet, Selim, als ik u zeg, dat ik de jederi (pokken) heb."
„De jederi! Waarom gelooft ge dat?"
„Ik ken die ziekte en ik heb er zoovelen op den weg aan zien sterven. Ik vrees,
dat ook ik er aan zal bezwijken," antwoordde Isa somber.
Den volgenden dag was de knaap veel erger, en ofschoon hij klaarblijkelijk doodziek was, mocht men toch niet stilhouden of hem dragen, en zoo werd hij met de
overigen voortgedreven, totdat hij ongeveer tien uren in den morgen, dus na een
marsch van vier uren, bij 't naderen van een bosch, begon te ijlen en te zwaaien als
iemand die dronken is. Kort daarna gleed hem de last van de schouders en toen
'
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Tifoem naar hem toekwam, om hem tot voortgaan aan te sporent viel hij op den
grond, met uitpuilende oogen en de tong uit den mond. De ellendeling, die geen
greintje gevoel van menschelijkheid in den boezem had, begon den ongelukkigen
knaap met de kurbash te ranselen. Selim, die dat niet langer kon aanzien, werd woedend, en, niet in staat zich te bedwingen, wierp- hij den last, welken hij droeg, naar
ft hoofd van den ruwen heiden, die op den grond viel. Hierop rukte hij hem de
kurbash uit de hand en begon den onmeedoogenden slavenleider uit al zijn macht te
slaan. Hij had dit echter wel mogen laten, want de ellendeling was spoedig verrezen
en sloeg nu den armen knaap onbarmhartig, tot hij eindelijk genoodzaakt was uit
te scheiden, wilde hij zijn slachtoffer niet dooden.
Hij sneed nu het touw door, dat de beide bewustelooze knapen aan de andere
verbond, liet een kalabas koud water over Selim's hoofd uitgieten, om hem bij te
brengen, ent bevende van woede en wraakzucht, beval hij, dat men hem het juk
der weerbarstige slaven zou opleggen. Dat was een lang, zwaar houten jukt wel dertig
pond wegende, en van een soort van gaffel voorzien, waarin de hals van den nog
bewustelooze met een stuk touw werd vastgemaakt, terwijl het overige wel tien voet
lang hem nasleepte. Ziende, dat Isa stervende was en reeds in doodsstrijdt gaf de
onmensch hem een schop en zwaaide zijn kurbash, ten teeken dat Selim, die nu de
voorman was, moest voortgaan. Spoedig was de karavaan uit het gezicht van Isa,
die achterbleef, om ongezien, onbeweend en ongeëerd op 't midden van den weg
den laatsten adem uit te blazen.
Op den twintigsten dag van hun tocht werd ook de kleine Mussoud door de pokken
aangetast, waaraan reeds een aantal der slaven bezweken was .en vroegen zijn
broeder Abdullah en Selim verlof om ieder de helft van zijn last te mogen dragen;
en toen dat verzoek onbarmhartig geweigerd werd en Tifoem in Selim's oagen weer
200'n verdachte flikkering ontwaarde, ranselde hij den ongelukkigen zoon van Amer
en Amina totdat diens schouders niets vertoonden dan wonden en striemen. Geen
enkele klacht kwam over Selim's lippen, ofschoon zijn bloed inwendig kookte.
Na herhaalde smeekingen van den zieken Mussoud, om eenige oogenblikken te
rusten, stond Tifoem 't eindelijk toe; meer echter omdat hij zijn pijp eens wou opsteken,
dan dat hij den zieken knaap rust wilde schenken.
uAbdullah/' fluisterde Selim. HIk heb het plan opgevat, om van nacht te ontvluchten. Liever in 't bosch vrij te sterven, dan langer dit leven te leiden. Ga met mij
mee; het woud zal barmhartiger zijn dan die onmenschen."
"En Mussoud dan?" vroeg Abdullah.
uWe zullen hem meenemen, en wanneer we maar eerst buiten 't bereik onzer
beulen zijn, hem oppassen. We zullen ons een hut bouwen bij de een of andere beek
of rivier, en daar veilig zijn; terwijl gij uw zieken broeder verpleegt, zal ik met mijn
spe-er uitgaan en wilde vruchten en honing verzamelen. Doch stil! Daar komt
Tifoem. Help Mussoud op de been en laat hij zich goedhouden tot vanavond."
't Sein om voort te gaan werd gegeven en de knapen namen onderworpen hun
last weer op; ook Mussoud, wat hersteld door de rust, ging beter voort. Tegen den
middag hielden ze stil in 't woud, en daar de Watuta's zich hier volkomen veilig
rekenden, richtten ze geen boma of heg om 't kamp op.
Daar de ploeg der jongens aan elkander was vastgebonden, waren ze onafscheidelijk, en zat Abdullah op zijn gewone plaats, naast Selim, zijn geroosterde Turksche
tarwe te kauw-en. Mussoud, die steeds aan den anderen kant van Selim zat, was, om
de besmettelijkheid zijner ziekte, buiten 't kamp geplaatst. De nacht was reeds gevallen, toen beide knapen nog bij elkander zaten .terwijl de anderen sliepen en binnen
't kamp eenige mannen om een vuur gelegerd waren.
"Welnu, Abdullah!" zeide Selim. "De nacht is gevallen. Beslis wat ge doen wilt:'
"Ik kan mijn broeder niet verlaten," antwoordde Abdullah. "De arme Mussoud zal
wel den morgen niet halen; zijn hoofd was zoo heet en hij scheen mij niet eens meer

48

Selim weet te vluchten.

te kennen. En toch, als gij heengaat, blijf ik alleen over."
„Indien gij niet gaan wilt, Mussoud," hernam Selim, „ik ga. Ik ben dit leven moede.
Ik wensch te sterven Ik vrees den dood niet; maar er zal nooit gezegd worden, dat
Selim, de zoon van Amer, als een ezel op den weg stierf, geschopt door dien ellendeling
van een Tifoem, zooals hij 't Isa deed. Moet ik sterven, dan wil ik het als een
Arabier, met niemand dan Allah om medelijden te hebben met mijn rampspoed, niemand dan de vogelen des hemels om mijn doodbed. Mocht Mussoud morgen nog
leven, zeg hem dan, dat Selim gevlucht is en geef hem een kus voor mij. Geef ook
mij een kus, mijn vriend, eer ge gaat slapen; want, als ge morgen wakker wordt, is
Selim Ben Amer verdwenen. Het touw van dat zware juk om mijn hals is reeds los.
noodra ik wil, ben ik vrij."
„Dank, Selim, dat gij aan mijn broeder denkt," antwoordde Abdullah. „Wanneer ik
dezen moeielijken marsch overleef, zal ik steeds van u droomen en aan u denken en
uw naam in mijn gebeden fluisteren, opdat de engelen u dien overbrengen en de herinneringen aan uw vriend Abdullah in uw hart blijve wonen. Mocht de heilige Mohammed u bij uw moeder terugbrengen, denk dan aan de mijne en breng haar de
vriendelijke groeten van haar zoon. Ik ga thans slapen, om krachten te verzamelen
voor morgen. Zie, ik kus u met den kus van duurzame vriendschap. Allah moge
u geleiden!"
Beiden legden zich neder; weldra sliep Abdullah, maar Selim bleef wakker. Een
booze gedachte kwam in hem op, om Tifoem met diens . eigen speer te doorboren;
hij verwierp die echter, als den Arabier en den zoon van Amer Ben Osman onwaardig. Toen alles gerust sliep en de vuren in gloed gevallen waren, mompelde hij
een kort gebed, deed voorzichtig het juk van zijn hals, stond op, wandelde behoedzaam
naar een boom, nam een paar speren, een geweer, een kruithoorn en een zak kogels
en ging even zacht terug als hij gekomen was; daarop sloop hij 't bosch in --- eindelijk
was hij vrij!
Dat denkbeeld „vrij" deed alle vermoeidheid van hem wijken, en steeds ging hij
in de dichte duisternis voort, totdat de vriendelijke morgen aankwam en het zwarte
lommer groen werd gekleurd door de liefelijke stralen der morgenzon. Toch zette
Selim onverdroten zijn tocht voort, tot hij aan een stilstaand water kwam, waarop een
aantal lotusbloemen haar gele kelken verhieven, en eerst hier ging hij wat zitten om
uit te rusten van den vermoeienden tocht.
Hoe heerlijk smaakte hem dat water! Hoe koel en rustig was de plaats! Terwijl hij
daar zoo zat, zag hij een reusachtigen baobob, in welks stam hij een voet of wat
boven den grond een gat bemerkte. Bij nader onderzoek vond hij, dat dit een holte
was, wel zoo groot als een klein kamertje. Hij klom er in en legde er zich neder om
te rusten. Spoedig viel hij in slaap.
Toen hij wakker werd, was de avond reeds gevallen. Hij had in 't eerst werk, om
zich te herinneren waar hij was, en langzamerhand kwam hij tot bewustzijn van zijn
toestand. Hij was vrij vrij van het hardste slavenjuk!
Slechts met moeite gewende hij zijn oogen om in de vol slagen duisternis, welke in
het woud heerschee, iets te zien. Hij stond op en keek uit het gat van zijn verblijf.
Daar hoorde hij voetstappen, langzame, sluipende voetstappen. Eerst schrikte hij.
Zou men hem op 't spoor zijn? Hij onderscheidde een gedaante, die op handen en
voeten liep en naar den boom toekwam, waarin hij zat. Eensklaps trof een akelig
gelach zijn oor, een gelach, dat door 't woud weerklonk. Een oogenblik week hij
verschrikt terug; toen bezon hij zich.
„'t Is een hyena," zeide hij. „Het hongerige beest heeft een prooi geroken. Goed,
dat ik veilig ben, en hij mij niet slapend heeft overvallen. Maar wat is dat?"
Een luid gebrul, krachtig en vol, als alleen de koning van 't woud kan doen hooren,
verving 't lachen van den hyena en naderde baobob. Aan den voet des booms ge
komen, werd het zoo geweldig, dat Selim het bloed in zijn aderen voelde verstijven.
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't Was echter slechts voor een oogenblik. Hij nam zijn geweer, spande den haan en
hield den tromp onbewegelijk voor de opening. 't Was tijd. De leeuw sloeg zijn
scherpe nagels in den bast des booms en klom tot aan het gat, om zijn prooi te bemachtigen, doch op 't zelfde oogenblik dat de woeste kop er voor kwam, trok Selim
den haan over, en 't monster stortte met een woest gebrul neder. Spoedig daarna werd
het stil --- de kogel had zeker goed geraakt.
Selim waagde het niet, zijn veilige schuilplaats te verlaten, laadde zijn geweer en
luisterde met aandacht. Niets meer hoorende, en vermoedende, dat de leeuw dood
was, ging hij weder liggen en viel andermaal in een gerusten slaap, waaruit hij eerst
ontwaakte, toen de zon reeds een paar uren op was.
't Eerste wat hij deed, was uit de opening kijken. Tot zijn groote voldoening zag hij
den leeuw levenloos en stijf aan den voet des booms uitgestrekt liggen.
zeide hij. „Het dier vertrouwde op zijn kracht evenals de woeste Tifoem.
Gelukkig, dat ik een geweer had. Ik wou, dat Tifoem kwam en mij evenzoo wilde
verscheuren, als deze leeuw 't meende te doen; ik zou hem 't zelfde antwoord geven,
als ik het den koning van 't woud deed."
Hij zette nu zijn speren en zijn geweer buiten tegen den stam des booms aan en
klom uit zijn schuilplaats. Toen nam hij zijn wapenen op, en beschouwde aandachtig
den dooden leeuw. Had hij er maar van mogen eten; want de honger kwelde hem.
Maar de leeuw wordt door de Mohamedanen voor een onrein dier gehouden; Selim
wachtte zich dus wel, om aan zijn vleesch zijn honger te stillen. Zich Zuidwaarts richtende, keek hij rond, of hij geen dier bemerkte, dat onder schot kwam, en met welks
vleesch hij zich voeden kon. Want hij was nu zesendertig uren zonder eenig voedsel
geweest, daar hij 't beneden zich geacht had, om iets van 't overgeschoten rantsoen
zijner kameraden mee te nemen, slechts al te goed wetende, hoe een slaaf lijdt, wanneer
hij zijn portie verloren of opgegeten heeft en tot de volgende uitdeeling van levensmiddelen moet wachten.
Voor een knaap van zijn leeftijd is zesendertig uren een lange tijd om zonder voedsel
door te brengen. Waar hij zag, niets wat zijn honger kon stillen. Geen van die wilde
vruchtboomen, zoo gewoon in Ukonongo, Kawendi en Usowa; geen mbembu (woudperzik) of singwe (wilde pruim) , geen wilde druif of kraaknoot, zooals in de ZuidOostelijke bosschen van Urori. 't Waren hier allemaal houtsoorten. Toch zou Selim,
ware hij bekend geweest met het leven in de bosschen, hier eetbare wortels hebben
kunnen vinden, die even voedzaam zijn als de Zanzibarsche yams. Doch dat wist
hij niet.
Reeds begon de avond te naderen, toen hy een kleine antilope bemerkte, die zich in
't kreupelhout op ongeveer vijftig ellen van hem verborg. Hij legde aan, wondde het
dier, snelde er heen en maakte het met een zijner speren af. Terstond ging hij het
villen, wierp het ingewand weg tot spijs voor de hyena's en hing de eetbare deelen
aan den tak van een grooten boom, waarop hij den nacht wilde doorbrengen. Daarop
verzamelde hij wat droge bladeren en doode takken, maakte door middel van zijn
buskruit vuur aan en roosterde een goed stuk vleesch. Hij had echter zulk een
honger, dat hij 't half rauw inzwolg.
Ware hij nu met de manier van reizen in Afrika bekend geweest, dan zou hij het
vleesch in dunne stroaken gesneden en die over 't vuur langzaam gedroogd hebben,
hetgeen hem voor twee of drie dagen voedsel had opgeleverd. Maar dit niet wetende,
had hij al de stukken gebraden en die aan den tak van den boom gehangen, waarop
hij zijn nachtverblijf zou houden. Er met de beenen kruiselings op zittende, sliep hij
weldra in, en zijn slaap werd dien nacht niet gestoord.
Den volgenden morgen at hij 't overschot van de bout op, waarvan hij den vorigen
avond gegeten had, hing de drie andere over zijn rug en zette zijn tocht voort. Tegen
den avond plaatste hij zich weer op een grooten boom en begon zijn gebraad te eten,
maar bemerkte dat het bedorven was. Daar hij echter geen ander voedsel had en de
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honger hem kwelde, overwon hij zijn weerzin en at er zijn genoegen aan. Doch den
volgenden morgen kropen de wormen eruit en wierp hij 't met afschuw van zich.
Zonder te Qntbijten, zette hij dus zijn tocht voort tot aan den middag. Toen rustte hij
uit en poogde voort te gaan; slechts twee uren kon hij 't uithouden: uigeput door gebrek aan voedsel, zeeg hij neder, beklom een boom en sliep in.
Zoodra de morgen daagde, klom hij van zijn boom af en vervolgde zijn reis. 't Was
doodstil in 't bosch en hij zag geen enkel dier, dan eenige roofvogels, die boven zijn
hoofd gierden. Met moeite sleepte hij zich langzaam voort, totdat de zon begon te
dalen. Dien dag had hij geen water gezien en voegde de dorst zich bij den honger.
Weder rees de zon aan den horizon op en maakte Selim zich marschvaardig. Doch
hij kon zich bijna niet meer voortsleepen, zoo uitgeput was hij van honger en dorst.
Had hij slechts geweten, dat weinige uren verder de korenvelden en Watuta'sche
dorpen lagen! Maar midden in een uitgestrekt woud, waaraan geen eind scheen te
komen, zag
hij niets rondom zich dan boomen altijd
en altijd boomen. hij
Had
hij éèn
maar
g j
voet boven hun kruinen kunnen uitzien, hij ware gered geweest; want hij zou gemerkt
hebben, dat hij dicht bij 't einde van 't bosch was. Doch ternauwernood kon hij de
lucht onderscheiden, zoo dicht was 't gebladerte boven zijn hoofd. Met moeite zette
hij zijn tocht voort, van tijd tot tijd rustende, tot hij ten laatste neerviel en eenigen
tijd bewusteloos bleef liggen. Uit die bezwijming bijkomende, richtte hij zich in een
zittende houding op; doch ook daartoe was hij te zwak, hij viel op den rug neder.
Terwijl hij zijn stervende oogen naar de bladerkroon boven zich richtte, waar hier en
daar 't heldere blauw des hemels doorschemerde, gingen de herinneringen zijner jeugd
als een lang panorama voorbij 't oog zijner ziel, en was hij weer in Zanzibar bij zijn
vader Amer en zijn moeder Amina, onder de schaduw der met vruchten beladen
mangoes, rook den geur der bloeiende citroenboschjes en hoorde 't zacht kabbelen
der zee. Een paradijs scheen hem dat Zanzibar toe, hetwelk hij nooit had moeten
verlaten. Toen kwamen er andere tooneelen: 't afscheid van Amina, de reis met de
karavaan; eindelijk de dood zijns vaders en 't onteeren van diens lijk, de schandelijke
behandeling welke hij van Tifoem Byah had moeten verduren, — toen loosde hij een
zucht en stamelde: „Ik sterf! Lieve ^-- vader! Ik kom bij --- u!" en de
doodskleur overtrok 't schoone gelaat, de groote oogen sloten zich en slechts een mat
hijgen toonde arm, dat de doodsstrijd voor 't lichaam nog niet voleindigd was.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
SELIM WORDT TERUGGEVONDEN.
't Was op den negenentwintigsten dag na den slag van Kwikuru, dat Ferodia zijn
zegP
ralenden
e
intocht in Katalambula's dorpP hield. Reeds den vorigen
g avond waren er
boden aan 's konings paleis gekomen, om de nadering van den overwinnaar aan te
kondigen, en toen den volgenden morgen tegen twaalf uur op den middag een groote
stofwolk aan den linkeroever der rivier oprees,
werd het vreugdegejuich der bewoners
P
van het dorp door 't krijgsgeschrei der krijgslieden beantwoord.
Lang vóór Ferodia de rijke korenvelden aan den linkeroever der rivier gelegen door
was, was de weg buiten de groote poort van Watalambula's dorp vol met mannen,
vrouwen en kinderen, bloedverwanten der als overwinnaars terugkeerende krijgslieden.
Uit tweeduizend monden klonk het gelukkige. „Loe! loe! loe!" Vierduizend handen
lieten een vroolijk geklap hooren; vierduizend beenen, zwart en bruin, dansten.
sprongen, liepen of stonden stil, al naar dat dit hun eigenaars in 't hoofd kwam.
Langzaam en statig naderde Ferodia, terwijl de trommels zijn nadering aankondigden. 't Was een heele optocht, toen die door de hoofdpoort van het dorp trok. Eerst
tweehonderd krijgslieden in geregelde orde, met wuivende vederen op 't hoofd. Toen
Ferodia zelf, met beide armen, waaraan breede ivoren banden, achteloos leunende op
twee krachtige, jonge krijgslieden, om die hooge eer door verscheidene hunner makkers benijd. Prachtige struisvederen golfden over zijn hoofd, dat met kostbare banden
versierd was. Een ruime mantel van grof karmozijnrood laken, die tot op den grond
afhing, was om zijn schouders geslagen. Achter hem weer tweehonderd krijgslieden,
wier gelaat omgeven was door de zwarte, stijve haren van de manen der zebra, met
de geheele huid van den nek van dit dier, 't geen hun een woest voorkomen gaf.
Hierop volgden de volwassen gevangenen aan ploegen van twintig, die den op de
Arabieren behaalden buit droegen; de jonge gevangenen, geleid door Abdullah, wiens
blanke huid de algemeene aandacht trok; eindelijk vijfhonderd mannen van oorlog,
die de achterhoede vormden en wier hoofden met vederen of roode, witte en blauwe
tulbanden versierd waren.
De negenhonderd krijgslieden schaarden zich binnen 't vierkant van 's konings
paleizen langs de vier muren; terwijl de gevangenen hun last in 't midden van 't plein
neerlegden, elke soort van voorwerpen bij elkander, zoodat die een kring om den boom
vormden, waaronder Katalambula met zijn oudsten en raadslieden op zijn gewone
sofa zat, voor deze plechtige gelegenheid met de vachten van leeuwen en luipaards
bedekt. Hij hield een korten staf in zijn hand, aan welks einde zeer netjes de staart
van een zebra was bevestigd, met welken hij achteloos de vliegen van zijn gelaat afweerde. De menigte,
g die we voor de poort ontmoetten, had de vierkante daken der
paleizen beklommen, om goed te kunnen zien.
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Ferodia stond met zijn speer in de hand alleen in 't midden van den door de slaven
gevormden kring en den dicht op hoopen gestapelden buit. Hij had zijn grooten mantel,
die met een knoop op zijn linkerschouder vastzat, zoo weggeslagen, dat de rechterhand
geheel vrij was. Er heerschee een doodsche stilte.
„Ferodia," begon Katalambula, „we verwachtten u. We hebben van uw groote
overwinning gehoord. Spreek! Onze ooren zijn open."
„O, koning, en gij, oudsten van onzen stam," antwoordde Ferodia. „Ik was door
Katalambula afgezonden om geschenken te brengen aan zijn vrienden, de opperhoofden der Warori's, en, na zulks volbracht te hebben, voornemens om naar Ututa
terug te keeren, toen Olimali mij liet weten, dat de Arabieren met een onmetelijken
schat van laken en kralen in zijn gebied waren gekomen. Ze behoorden, liet hij
zeggen, tot degenen, die uw broeder Mostana verslagen hadden."
„Eyah! Eyah!" riep de spreker des konings, en de ouderlingen herhaalden die
begroeting.
Terwijl hij met zijn speer allerlei bewegingen maakte, ging Ferodia met verheffing
van stem voort:
„Toen ik de woorden van Olimali, den koning der Warori's, vernam, werd ik
hongerig als een leeuw, als een leeuw naar zijn prooi. Ik sprak: „Lo, Malungu (de
luchtgeest of God) heeft de Arabieren, de moordenaars van uw broeders, in mijn
handen gegeven. Ik wil een sterken drank maken van hun lichamen, en hun ingewanden
tot spijs geven aan de vogelen des hemels, en hun hoofden op staken zetten voor
Olimali's poorten, ten schrik van alle andere Arabieren, die 't zouden wagen om te
komen moorden en stelen en slaven te rooven."
„Eyah! Eyah!" riep de menigte uit.
„Toen de morgen kwam, waren de krijgslieden der Watuta's in 't struikgewas en
in 't korenveld. Zij hoorden den hoorn van Olimali, ze hoorden het knallen der
Arabische geweren, ze hoorden 't gedruisch van den strijd, en op mijn krijgsroep
verrezen de Watuta'sche krijgslieden als één man, en snelden als pijlen uit bogen,
als 't flikkeren eener speer, naar Olimali's dorp, waar we den vijand binnen de omheining vonden. Voor onze pijlen en speren vielen de vijanden bij menigte, tot ze luide
om genade riepen en op hun knieën vielen. Toen maakten we honderden mannen en
knapen tot slaven en bonden hen als gevangenen voor Katalambula. We veroverden
een rijken buit. Ik stond er de helft van af aan Olimali, den koning der Warori's,
en gaf elk Mtuta'sch krijgsman en ieder Watuta'sch opperhoofd zijn rechtmatig deel.
hield ook 't mijne voor mijzelf. Vijftig slaven stierven op den weg naar Ututa, twee
Arabische slaven gaven den geest en een van hen is in 't bosch gevlucht, om daar
den dood te vinden. We hebben dus tweehonderdvijftig volwassen slaven en zeventien jongens over, onder welke een de zoon is van een Arabisch opperhoofd. Het
laken, de kralen en de andere buit liggen voor uw oogen in hoopen. 0, koning, en
gij oudsten van den stam, ik heb gesproken."
„Eyah! eyah!" klonk het te midden van de „Loe! lee! Joe's!" en 't handgeklap van
al het volk.
„O, Ferodia!" zeide Katalambula. „Groot opperhoofd en krijgsman !Gij zijt voor
mij als een rechterarm, een ware leeuw in 't gevecht. Wie is sterker in den strijd dan
gij? De Wabena's, de Wasoma's, de Wakonongo's, ja zelfs de Wajiji's hebben uw
speer gevoeld. Waarlijk, gij hebt den naam van de Watuta's en den roem van Katalambula tot aan de einden der aarde verbreid. Laat het volk hooren en laat de oudsten hun ooren openen. Welk koning heeft een krijgsman als Ferodia! Hij gaat met
leege handen heen en komt met volle terug. Arm gaat hij uit het dorp en keert rijk
weder. Zijn krijgslieden zijn bedelaars, als ze van ons vertrekken; ze komen terug
met laken uit Merikani, Kanini, Sohari en Joho, en hun naaktheid wordt bedekt door
hoopen schats. Wie is er gelijk aan Ferodia? Waren niet onze maagden in tranen,
toen hij en zijn krijgslieden vertrokken? Zie en aanschouw, hoe ze nu lachen en haar
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harten van vreugd in haar boezem opspringen! Waren onze kinderen niet hongerig,
toen zij ons verlieten Zie en aanschouw; zij weenen niet meer; want hun buiken zijn
vol. Katalambula zelf was arm in vergelijking van den rijkdom dien hij nu bezit. Waarlijk, gij zijt groot en goed, Ferodia, en Katalambula is tevreden over u. Ik heb
gesproken."
Toen stond de koning op en onderzocht de slaven, vergezeld door Ferodia, die
naast hem ging en de bijzondere hoedanigheden van enkele liet zien, en zoo den
kring rondgaande, kwamen zij aan den ploeg der jongens. Toen Katalambula bij
Abdullah kwam, bleef hij staan.
„Inderdaad," zeide hij. „De Arabieren zijn een vreemd ras en deze is er een
van. Vreemd! geheel en al blank!"
Eerst bevoelde hij de blanke huid van den knaap en was verbaasd over heur zachtheid, toen speelde hij met zijn golvend haar, en zeide dat het zoo glad was als dat van
een geit. Daarop moest Abdullah den mond opendoen en Katalambula stak er zijn
vinger in, als zou hij er een verborgen schat in vinden.
„Wat wilt gij met den knaap doen?" vroeg hij aan 't opperhoofd.
„Daarover heeft slechts de koning te bevelen," antwoordde Ferodia op vleiender
toon.
„Dan schenk ik hem aan Kalulu. Maar ik dacht, dat er drie waren, of waren er vier?"
„Slechts drie blanken. De een stierf op den weg, een kleine jongen; de grootste
liep omtrent vijf dagen geleden weg."
„Waarom liep hij weg?" vroeg de koning.
„Omdat hij een dwaas was en de zoon van een dwaas," hernam Ferodia. „Nooit
zag ik zulk een koppigen ezel. Zijn mond was vol woorden, maar zijn rug wilde niet
torsen; daarom verkoos hij in de bosschen te sterven. Toch had hij moed voor twee
krijgslieden en zou een heerlijke slaaf zijn geweest!"
„Van wien spreekt gij, Ferodia?" vroeg Prins Kalulu.
„Houd uw mond, knaap," zeide Katalambula, „en bemoei u niet met de zaken
van mannen. Zie liever hoe goed Ferodia, uw oom, voor u is; hij heeft u dien
blanken slaaf tot speelnoot gegeven. Neem hem, doe hem zijn banden af en leer hem
een krijgsman te zijn."
„Laat eerst Ferodia mij antwoorden," hernam Prins Kalulu, „daarna zal ik mijn
witten slaaf bezien. Wie van de knapen is weggeloopen?"
„Indien ge 't dan volstrekt weten wilt," zeide Ferodia, „'t was een jonge Arabische
slaaf, ongeveer van uw leeftijd. Hij was de zoon van een opperhoofd en ik vermoed,
dat het de behandeling van Tifoem Byah was, die hem deed wegloopen."
„Tifoem Byah!" riep Prins Kalulu uit. „Geen wonder, dat hij wegliep; want Tifoem
is een wreed man. Tot weerziens, oom! Ik moet nu mijn blanken slaaf gaan halen
en hem eerst leeren eten."
Terwijl nu de koning en 't opperhoofd hun onderzoek voortzetten, ging Prins
Kalulu naar Abdullah, sneed het touw, dat om zijn middel vastgemaakt was, met
het lemmer van zijn speer door, en gaf den knaap een teeken om hem naar zijn eigen
vertrekken te volgen. Daar gekomen, beschouwde hij hem van 't hoofd tot de voeten
en zeide in 't Kituta'sch tot hem:
Neen
of wat meent
„Zoon van een Arabier, kunt gij Kituta'sch 1 ) spreken?
ge anders met het schudden van uw hoofd? ^-- Kunt ge Kirorisch verstaan? --- Ook
Niet
Kinjamwerisch? — Maar welke taal kunt
al niet? Kibena'sch misschien?
1 ) Voor de duidelijkheid en 't gemak in 't lezen hebben we al de Afrikaansche namen
verhollandscht. Eigenlijk zijn ki, u, wa en M slechts gewone voorvoegsels. Ki beteekent taal;
u landstreek; wa volk; M man; Ki-tuta is dus de taal van Tuta.
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ge dan toch spreken? 't Is niets. Je maag zal thans wel behoefte aan spijs hebben, ik
zal wat voedsel voor je halen. Ga daar maar op die buffelhuid zitten, tot ik terugkom."
Kort daarop kwam hij met een slavin terug, die wat geroosterde kabobs (kleine
stukjes vleesch) , rijst, honing, pombe (Afrikaansch bier) en een dikke soep bracht;
waarop hij met zijn vinger naar 't eten en zijn mond wijzende, aan Abdullah te kennen
gaf, dat hij zou gaan eten. Met een dankbaren blik op 't jonge opperhoofd, aarzelde
deze dan ook niet, terstond aan dat bevel te voldoen.
Nadat Prins Kalulu eenige oogenblikken met welgevallen de gretigheid had gadegeslagen, waarmede de knaap at, verliet hij hem weder, en bracht twee mannen mede,
wier gelaatstrekken Abdullah's aandacht dermate trokken, dat hij met eten ophield en
verbaasd uitriep:
„Simba! Moto! Hoe zijt gij hier gekomen?"
„Abdullah! Arme jongen!" riepen de beide zwarten schier te gelijk uit.
Abdullah sprong op en wierp zich eerst aan den hals van Simba, toen aan dien
van Moto, terwijl tranen van vreugde langs zijn wangen li epen, en Prins Kalulu het
tooneel met genoegen aanschouwde.
„Nu ben ik niet meer alleen!" riep Abdullah uit. „Nu heb ik ten minste nog twee
vrienden! Ik dacht, dat allen mij verlaten hadden!"
„Schrei niet, Abdullah!" zeide Simba. „Allah is goed. Zeg mij, zoon van Mohammed! Waar zijn Selim en Mussoud en Isa?"
„Ach, Simba!" antwoordde Abdullah. „Ons lot is rampzalig geweest vóór wij in
Urori kwamen. Isa is aan de pokken gestorven, kort nadat wij Utata verlaten hadden.
Daarna is Mussoud, mijn lieve, kleine broeder, aan dezelfde ziekte bezweken, en
Selim ...."
„O, zeg ons toch, waar Selim is," riep Moto hartstochtelijk uit.
„Op denzelfden avond dat Mussoud 's nachts stierf, heeft Selim mij voorgesteld
om met hem 't woud in te vluchten, daar hij niet langer zoo kon leven, dewijl Tifoem
hem steeds sloeg en hij mannen en knapen zag,die ziek aan den weg achtergelaten
werden, om hulpeloos te sterven en de prooi der wilde dieren te worden. Zoolang 't
lot van mijn broertje nog niet beslist was, kon ik het niet verlaten en wenschte ik
Selim geluk. Terwijl ik sliep moet hij gevlucht zijn, want ik vond hem niet meer aan
mijn zijde toen ik ontwaakte, en 't houten juk dat ze hem hadden opgelegd, was ledig.
en eenige
speren mede9
genomen; want de
Als ik 't wel heb, heeft hijl een geweer
9
g P
Watuta's maakten een groot geweld over 't missen daarvan."
„Weggeloopen!" riep Simba uit. „En zeide hij u niet, welken weg hij ging?"
„Half slapende, hoorde ik hem zeggen, dat hij Moto zou opzoeken, die naar Katalambula was."
„Zeer waarschijnlijk," zei Moto. „Hij heeft zich zeker onze waarschuwing herinnerd. Indien de jonge meester niet hier is, moet hij nog in 't woud zijn. Zeide hij
niet, of hij Noordelijk of Zuidelijk wilde gaan?"
„O, natuurlijk Zuidelijk," hernam Abdullah. „Onze legerplaats was aan den zuidkant van den weg, en onze ploeg lag het zuidelijkst; dus was 't alleen aan dien kant,
dat hij onbemerkt kon wegsluipen."
„En hoe lang is 't galeden, sinds Selim ontvluchtte.
„Ik denk zes of zeven dagen. 't Juiste getal ben ik vergeten."
Prins Kalulu had alle drie met oplettendheid aangestaard, en vroeg nu aan Moto,
wat er toch was, dat hun gelaat zoo treurig deed staan. Moto verhaalde 't hem.
„'t Is juist om Selim," eindigde hij, „dat ik u heb opgezocht."
„En wat zult ge nu doen?" vroeg Prins Kalulu.
„Dat weet ik niet; maar ik zal er Simba eens over raadplegen."
Eenige oogenblikken raadpleegden Simba, Moto en Abdullah met elkander; toen
hernam Moto:
„We zullen Selim opzoeken, die misschien op 't punt is, om van honger om te
.
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Komen of door den een of anderen stam der Watuta's gevangen genomen is."
Prins Kalulu had reeds geraden, dat dit het antwoord zou zijn, daar hij de trouwe
genegenheid van Simba en Moto voor hun jongen meester kende.
„Indien gij mijn hulp behoeft, ben ik bereid alles te doen, wat kan dienen om u
Selim terug te geven," zeide hij. „Want, sedert ik de Arabieren van aangezicht tot
aangezicht gezien heb, begin ik van hem te houden. Dezen tenminste en Selim zal ik
zeker liefhebben. Een heb ik er reeds als slaaf van mijn oom gekregen, den andere
zal hij mij zeker ook geven, wanneer ik hem kan vangen. En dan zullen ze beiden
de uwen zijn, als gij ze uit mijn handen wilt opeischen."
Toen dit door Moto aan Simba in 't Kisawabilisch vertolkt was, zeide deze:
„Zeg aan 't jonge opperhoofd, dat wij, wanneer hij vijftig man van Katalambula
kan krijgen, onder voorwendsel dat hij van olifanten heeft hooren spreken die in 't
bosch zijn, terstond op weg kunnen gaan, en, door ons in 't woud te verspreiden, hem
óf zelf kunnen vinden, óf iets van hem vernemen, óf hem bevrijden uit de handen
waarin hij misschien gevallen is."
Prins Kalulu keurde dit plan goed en kwam binnen een half uur terug met het bericht, dat de vijftig man reeds buiten de poort wachtten.
„Ofschoon het de gewoonte is," zeide hij, „dat we op geen olifantenjacht uitgaan,
zonder door de toovenaars gezegend te zijn, heb ik gezegd, dat we zulks wel in het
dorp zullen laten doen, hetwelk het dichtst bij het woud is, waar we morgenochtend
denken aan te komen. Kom dus mee, Moto. Ik verlang uw jongen meester te zien."
Nadat hij bevolen had, om goed op Abdullah te passen, en zoowel voor eten en
drinken als voor een slaapplaats voor hem te zorgen, ging hij met Moto en Simba,
die zich met hun geweren gewapend hadden, en de buiten wachtende manschappen
nog niet laat
, dien Ferodia
afgekomen
Daar het g
op den middag
den weg oP
g
9was.
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trokken zij tot diep in den avond voort„ en waren den volgenden dag reeds twee
uren vóór 't aanbreken van den dageraad op weg. Tegen den middag zagen zij het
bosch aan den Westkant en gingen naar een dorp, dat daar te midden der korenvelden
lag, welks inwoners terstond Katalambula's aangenomen zoon herkenden en hem
en zijn volk van 't beste, dat ze hadden, voorzagen. Terwijl men aan den maaltijd zat,
verhaalde het opperhoofd van het dorp, dat een zijner manschappen, die dezen morgen
wilden honing in 't bosch gezocht had, een geweer had gevonden.
„Een geweer!" riepen Moto en Prins Kalulu uit.
„Ja, en wel een geladen geweer," antwoordde het opperhoofd, „want toen de man
die 't vond er mee speelde ging het eensklaps af, wat hem doodelijk verschrikte."
„En vond de man er niets dicht bij?" vroeg Moto.
„Niets, mijn broeder," antwoordde 't opperhoofd. „Was 't vinden van een geweer
in een bosch niet reeds een vreemd geval — Wat zou hij d an meer gevonden hebben?"
„Maar mijn broeder," hernam Moto. „Hoe kan dat geweer daar komen, als niet de
een of ander het daar had laten liggen?"
„De Mienzi Mungu (Goede geest) heeft het daar voor mij nedergelegd," hernam
de andere. „Eenige dagen geleden is mijn vader, het opperhoofd, gestorven en toen
ik hem diep in den grond had begraven, verzamelde ik al zijn goed op een hoop en
dankte den Mienzi Mungu, die zoo goed voor mij geweest was, en bad hem, om mij
rijk en sterk te maken. De goede Mienzi Mungu heeft mijn gebed verhoord, en mij dit
geweer uit den hemel toegezonden."
„Zwijg, opperhoofd," zeide Prins Kalulu. „Weet gij de plaats, waar die man dat
geweer heeft gevonden?"
„Heer, als Kalulu spreekt, gehoorzaamt zijn slaaf," antwoordde 't opperhoofd. „Ik
weet de plaats niet; de man echter zal die wel weten."
Deze werd geroepen, en toen hem gevraagd werd, of hij niet verder in den omtrek
gezocht had naar andere schatten, zeide hij, dat hij 't niet had gedaan, daar hij zich
had weggespoed met wat hij gevonden had, om 't aan zijn opperhoofd te brengen.
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Men beval hem, Kalulu en diens manschappen naar de plaats te geleiden, welke plaats
men binnen twee uren bereikte.
Nu plaatste Prins Kalulu zijn lieden in een rechte lijn, ieder op vijftig schreden
af stands van elkander, en verdeelde hen in twee deelen, waarvan het eene Noord- en
het andere Zuidwaarts moest gaan. Nog geen tweehonderd ellen hadden ze afgelegd,
of een der manschappen gaf een schreeuw en wees op een voorwerp, dat op den
grond lag. Simba snelde er heen en deed een vreugdekreet hooren, toen hij zijn jongen
meester op den grond vond liggen. In een oogenblik waren Moto en Prins Kalulu
bij hem.
Spoedig echter was de vreugd in smart veranderd. Daar stond de reus Simba als
machteloos bij den knaap, en Moto knielde bij zijn jongen meester neder, die doodsbleek en, zooals beide negers meenden, levenloos nederlag.
Prins Kalulu boog zich bij 't lijk van den gevondene neder en legde de hand op
Selim's borst.
„Hij is niet dood!" riep hij uit. „Zijn huid is nog zacht en ik voel beweging."
Met een kreet van blijdschap zonk nu ook Simba bij 't lichaam neder en greep de
hand van den beminden knaap.
„Hij leeft! Allah zij geprezen, hij leeft!" riep hij tot Moto, die zijn hand op Selim's
borst had gelegd.
„Als we hem niet spoedig wegbrengen, om er iets in te krijgen, dan is 't weldra met
hem gedaan," zeide Moto. „Walahi! Zie eens, Simba!" vervolgde hij, terwijl hij den
knaap op zijde keerde. „Zie eens, hoe zijn schouders vol wonden en kneuzingen zitten. Wie zou dat gedaan hebben?"
,.Moto!" antwoordde Simba met bewogen stem. „Zeg mij, wie kan dat gedaan
hebben? Een mensch? Neen, geen mensch kan dien rug zoo gewond en gekneusd
hebben; want Selim, de arme, onschuldige Selim, zou niet verdiend hebben, zoo geslagen te worden! Dit is 't werk van een waren mshensi (wilde) en ik zal dien mshensi
't hart uit het lijf halen, zoo waarlijk helpe mij Allah! Doch laat ons hem snel en
zoo zacht mogelijk naar het dorp dragen en vraag gij dan aan Kalulu. dat hij er een
man heenzendt, die zorgt, dat er wat zeer dunne ugali (soep) van geitenmelk gekookt
klaar is, als wij er aankomen."
Terstond gaf Prins Kalulu het bevel en spreidde Moto zijn mantel op den grond
uit, op welken hij en Simba den gevoelloozen Selim nederlegden. Toen namen zij
ieder een der hoeken aan 't hoofdeneinde en beval Prins Kalulu twee mannen het
voeteneinde vast te houden, en zoo kwam men aan het dorp aan, waar de nog steeds
bewustelooze knaap in een ledige hut werd gedragen, op Prins Kalulu's bevel door 't
opperhoofd aangewezen, en waar de ugali gebracht werd.
Terwijl Moto Selim's mond, welks lippen stijf op elkander gesloten waren, voorzichtig openbrak, druppelde Simba er de voedzame soep langzaam in. De uitwerking
was bijna oogenblikkelijk; de lippen bewogen zich en 't was of de knaap slikte. Nu
opende de mond zich vanzelf, en terstond goot Simba er weder eenige druppels van
't warme vocht in. Hij vermeerderde die trapsgewijze, totdat Moto, die zijn hand
op Selim's linkerzijde hield, de blijde tijding mededeelde, dat het hart van den knaap
al sneller en sneller begon te kloppen.
Daar zuchtte Selim en sloeg de oogen op.
„O, welke oogen! Welke groote en schoone oogen!" riep Kalulu, die aan 't hoofdeneinde was neergeknield.
.,Sst!" zeide Simba, terwijl hij zijn ooren aan Selim's lippen hield, die eenige woorden prevelden, welke tranen uit de oogen des negers deden komen. Het waren Amina's
laatste woorden, welke hij, toen hij daar stervende in 't bosch lag, zich zeker te binnen
had gebracht, en nu met flauwe stem herhaalde:
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„Die dag is een dag vol van smart en van rouw;
Dan treurt om haar heer meen'ge Arabische vrouw,
En zonen en dochtren, verlaten op aard,
Beweenen hun vaders, gevallen door 't zwaard."

„Arme jongen! De laatste woorden zijner moeder!" zeide Simba. Daarop sprak hij
op luider toon: „Selim! jonge meester! Kent gij mij?"
Selim wendde bij die vraag 't hoofd om en zijn groote oogen rustten met het licht
des verstands op den reus.
„O, Simba! zijt gij 't?" vroeg hij op vroolijken toon, doch met een zwakke stem.
„Ja, ik, uw slaaf Simba," antwoordde deze. „Geloofd zij Allah voor zijn goedheid!"
„Waar ben ik?" vroeg Selim. „O, ik heb zulk een vreeselijken droom gehad. Ik
dacht, dat ik van honger en dorst in een woud stierf. Maar hier is 't akelige woud
niet. Ik ben in een huis, en Simba is naast mij. Hoe komt dit?"
,.Kent gij Moto niet, meester?" vroeg Moto, die nu was opgestaan.
„Ook gij hier, Moto Dan ben ik gelukkig! Ik ben niet alleen, zooals ik droomde."
„Neen, meester! Gij zijt niet alleen, " hernam Simba. „Maar neem nog wat soep.
Dat zal u goed doen.
Gehoorzaam deed Selim den mond open en liet zich als een klein kind voeren, terwijl hij rondom zich keek en maar niet kon begrijpen, hoe hij hier onder zulke geheel
andere omstandigheden kwam. Toen hij echter al de soep op had, hetwelk langzaam
en met tusschenpoozen gegaan was, voelde hij zich veel versterkt en moest Simba
hem verhalen, hoe de zaak zich had toegedragen, en daarop vertelde Selim alles wat
er met hem was voorgevallen. Prins Kalulu was van plaats veranderd en lag geknield aan Selim's voeteneinde. Deze stak hem de hand toe, drukte die met vuur en
verzocht Moto, aan 't jonge opperhoofd te zeggen, hoe dankbaar hij hem was voor
zijn goedheid.
„Laat de zoon van 't Arabisch opperhoofd eten en rusten en sterk worden," antwoordde Prins Kalulu. „Laat honger noch dorst hem meer kwellen. Kalulu is zijn
broeder. Met Kalulu kan mijn blanke Arabische broeder het bosch gerust binnentreden; want het bosch is een vriend van Kalulu: de boomen beschutten hem voor de
zon, de vogels zingen voor hem en de honingvogel zoekt schatten van zoetigheid
voor hem op. Wordt sterk, mijn broeder! en vrees geen leed meer."
We zullen 't antwoord van Selim niet mededeelen, dat in bloemrijke Arabische
taal was, evenmin als 't wederantwoord van Kalulu, waarvan 't einde luidde: „Maar
zeg mij, mijn broeder! hoe komt het, dat uw rug zoo gekneusd en gewond is?" waarop
Selim antwoordde:
„Kalulu, mijn broeder! Uw woorden hebben mij mijn krachten teruggeschonken.
Let niet op mijn gewond lichaam; uw woorden zijn er medicijn voor. De muziek
uwer stem heelt mijn wonden. Ik voel ze niet meer."
„Zeg mij, mijn broeder, den naam des mans, die ze u heeft toegebracht. Was
het Ferodia?"
„Neen, Ferodia heeft mij niet geslagen; het was de man dien zij Tifoem Byah
noemen."
„Tifoem Byah, die wreede hond!" riep Prins Kalulu uit. „Doch dat is 't zelfde.
Ik zal er hem voor ranselen."
„O, vergeld hem niet, wat hij mij gedaan heeft," zeide Selim. „Mijn donkere dagen
zijn voorbij."
„We zullen zien," antwoordde Prins Kalulu. „Maar nu verlaten wij u; gij moet
slapen. We blijven hier twee dagen,totdat gij sterk genoeg zijt, om voor Katalambula
gebracht te worden. Moto was goed voor mij, en toen hij zeide, dat gij zijn heer
waart, had ik u reeds lief. Thans bemin ik u om uw zelfswil. De Watuta's weten hoe
ze beminnen en hoe ze haten."
Met deze woorden wendde hij zich tot zijn krijgslieden, en zeide:
„Komt! laat ons Moto en Simba met den blanken knaap alleen laten."
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EEN JACHT OP NIJLPAARDEN.
Den derden dag nadat hij gevonden was, voelde Selim zich sterk genoeg, om op reis
te gaan naar het dorp van Katalambula. Om hem tegen Ferodia en Tifoem Byah te
beschermen, was Prins Kalulu met hem overeengekomen, dat zij den avond voor ze
in het dorp kwamen, de plechtigheid der verbroedering zouden ondergaan. Daar
men langzaam en bij kleine dagreizen voorttrok, was men op den vijfden dag dicht
bij de Liemba-rivier, in een dorp, Kisari genaamd, waar dit zou gebeuren.
Tegen dat de zon zou ondergaan, verzocht Simba, die den post van ceremoniemeester zou vervullen en daartoe met alle deftigheid een mes in de hand hield, Prins
Kalulu en Selim naast elkander op den grond te gaan zitten, elkanders rechterhand
te nemen en elkander aan te zien. Moto stond er bij, om Simba's woorden aan Prins
Kalulu te vertolken. De inwoners van Kisari waren tegenwoordig als getuigen.
Nu naderde Simba hen met het mes in de hand, en vroeg aan Prins Kalulu:
„Wilt gij, Kalulu, voor Selim een broeder en meer dan een vriend zijn, met hem
deelen wat gij hebt, hem uit al uw macht tegen zijn vijanden verdedigen en hem
bijstaan tot den dood toe?"
„Ja," antwoordde deze.
„Waarmede wilt gij dat bezegelen?"
„Met het bloed van mijn rechterarm."
„En wat zult gij hem als onderpand geven?"
„Ik zal hem een schaap geven.
„Zijt gij bereid, zijn bloed te drinken, opdat dit bloed met het uwe vermengd worde
en de door u gesloten band van eeuwige broederschap sterk en zeker zij?"
„Ja," antwoordde Prins Kalulu.
Nu deed Simba dezelfde vragen aan Selim ten opzichte van Prins Kalulu, en
gaf deze dezelfde antwoorden, veranderende slechts „een schaap" in „mijn geweer."
plechtigen
DaaropP zeide Simba op
g toon: „Welnu, het zijl zool", maakte een kleine inpP
snijding in den rechterarm der beide knapen en riep, toen het bloed begon te vloeien:
„Drinkt!", waarop ze elkanders rechterarm namen, hun lippen op de gemaakte wond
zetten en een kleine hoeveelheid bloed uitzogen en inslikten; waarna ze elkander broederlijk omhelsden en de plechtigheid was afgeloopen. Gedurende de verwisseling van
geschenken, die nu volgde, juichten de tegenwoordig zijnde mannen, vrouwen en
kinderen en klapten in de handen.
Den volgenden morgen kwam men aan de hoofdstad aan, waar Prins Kalulu Selim
met diens twee vrienden, Simba en Moto, terstond mee naar zijn eigen vertrekken
nam. Hier vond Se li m tot zijn groote vreugde Abdullah, die geheel van de hem toegebrachte wonden en doorgestane vermoeienissen hersteld was. De ontmoeting tus"
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schen de beide vrienden was treffend, en ze hadden elkander vrij wat mee te deelen,
Simba en Moto waren intusschen naar hun eigen woningen gegaan en Prins Kalulu
had zich naar den koning begeven, om hem mede te deelen wat er voorgevallen was.
Terwijl Selim en Abdullah nog met elkander zaten te praten, hoorden zij buiten 't
vertrek het geluid van voetstappen. Eensklaps werd de deur geopend en stond daar
voor de oogen der verbaasde knapen 't hatelijk gelaat van Tifoem Byah, vergezeld
van eenige met speren en knotsen gewapende manschappen.
"Ha zool" riep de onmensch met een afschuwelijken grijnslach uit. "Daar heb ik
mijn weggeloopen slaaf 1 Ha! Ha! Als een gulzige jakhals zijt ge in de val geloopen.
Kom I bleeke slaaf Je moet met me mee."
Dit ze,ggende pakte hij Selim bij den schouder.
"Met u?" vroeg Selim.
"Geen tegenspraak. Ferodia wacht je."
"Ik ben Prins Kalulu's broeder en geen slaaf meer," hernam Selim, zich uit zijn
vuist trachtende los te wringen.
"Gij de broeder van Prins KaluluI En sedert wanneer, ezelsveulen?"
"Sede'rt gisteren, en als je mij niet met rust laat, zal Prins Kalulu je straffen, dat je
zijn vertrekken zijt binnengekomen."
"Geen noodt Mannen, brengt hem naar Ferodial"
Selim werd, ondanks zijn tegenspartelen, naar Ferodia gebracht, die in 't vierkant
onder den boom zat.
"Hier is de weglooper," zeide Tifoem.
.,HaI bleeke hondl" zeide Ferodia toornig. "Waarom ben je weggeloopen? Dacht
je je toestand daardoor te verbeteren Spreekt"
"Ik ben geen hond," antwoordde Selim. "Dat zijt gij."
"Eyah! eyah! Hoor dien knaap eens aan!" riep Tifoem uit. "Een slaaf scheldt
Ferodia uit! DwaasI weet je wel, wat je zegt?"
"Houd je mond, pariahl" riep Selim nog driftiger uit. "Ik daag je uit -- ik spuw
je in 't aangezichtI Je bent een onrein dier. Doe, wat je kunt, groot opperhoofd ,..,
de Arabische knaap zal niet voor je bukken!"
Een oogenblik bleven zoowel Ferodia als Tifoem sprakeloos van verbazing over
deze woorden, waarin zulk een moed, toorn en bittere verachting doorstraalden, als
nooit onder de W atuta' s gezien was; eindelijk zeide de eerste:
"Hoor naar mij, TifoemI Werp dien koppigen ezel voorover op den grond en
ransel hem."
Maar Selim wachtte de uitvoering van het bevel niet af. Met gebalde vuist bracht
hij Tifoem een sla~ in 't aanqezlcht toe, die den ellendeling van de beenen deed rollen,
als ware hij door n knots getroffen. Toen snelde hij met een sprong den kring uit, en
vluchtte met een schamperen lach naar 't paleis van den koning, roepende: "Kalulul
Simbal helpt mijl Helpt mij, SimbaI KaluluI"
Juist had hij den drempel van 't koninklijke paleis bereikt, toen hij zich voelde beetpakken. Omziende werd hij Tifoem gewaar, wien de woede evenzeer vleugelen aan
de voeten gegeven had, als de vrees het Selim had gedaan. Met sterke hand wierp
hij den zwakken knaap op den grond, om de wreede strafoefening van Ferodia te
volvoeren en zijn van wraakzucht flikkerende ooqen bewezen genoegzaam, dat die
vreeselijk zou zijn, -- toen Selim eensklaps een kreet achter zich hoorde, de hand,
die hem nederdrukte. hem losliet en hij, opziende, de reusachtige gedaante van zijn
vriend Simba zag, wiens gespierde arm den beul aangreep en hem met herculische
kracht in de lucht slingerde, zoodat hij in 't midden der manschappen neerkwam, die
hem juist te hulp wilden snellen en waarvan nu een zestal door den val van 't zware
lichaam op den grond rolden.
Ferodia had den reusachtigen slaaf tot Selim' s hulp zien komen en hief zijn speer
op, om Simba daarmede te treffen. Doch toen hij dezen een daad zag verrichten
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als hij nooit aanschouwd had, was 't of zijn arm verlamd werd; en toen hij van zijn
verbazing bekomen was stond Moto reeds achter hem, schijnbaar zonder doel, en
kwamen Prins Kalulu en Katalambula op den drempel van 't paleis te voorschijn. De
koning, hoe oud hij ook was, stond daar in zijn volle majesteit, met een speer in de
hand, en zeide op koelen, rustigen toon:
„Wat moet dit beteekenen, Ferodia?"
„Dat moet beteekenen, o koning," antwoordde Ferodia, „dat ik Tifoem gezonden
heb, om den slaaf te halen, die mij in het bosch is ontloopen; dat de slaaf naar uw
huis vluchtte en Tifoem hem nazette; dat die man daar Tifoem opnam en hem, als
ware hij een stuk hout geweest, boven op mijn krijgslieden slingerde."
„Zoo," zeide de koning, zich tot Simba wendende. „En wie zijt gij? Ha! ik herinner 't mij. Gij zijt de vriend van den vreemdeling, die Kalulu in Urori redde."
Intusschen had Prins Kalulu Selim opgeholpen en hem naast zich geplaatst. Toen
nu Ferodia naar den koning toekwam en de hand naar Selim uitstrekte, plaatste Prins
Kalulu zich tusschen hem en den blanken knaap, legde een pijl op zijn boog en
spande dien; terwijl hij 't opperhoofd met bliksemende oogen aanzag.
„Blijf van dien knaap af, Ferodia! Of bij 't graf van Mostant, mijn vader, die pijl
gaat door uw lichaam."
„Wat scheelt u, jongen?" vroeg Ferodia. „Is één blanke slaaf niet genoeg voor u,
dat ge mij van den tweeden wilt berooven? Ik heb hem gevangen gemaakt met mijn
boog en speer in het dorp van Olimali. Uit den weg!"
„Ga gij uit den . weg, ik waarschuw u. Deze blanke slaaf van u is mijn broeder. De
bloedplechtigheid heeft plaats gehad. Wie hem beleedigt, beleedigt mij, en ik ben
Kalulu, de aangenomen zoon van koning. Katalambula."
„Welnu, als hij uw broeder is, houdt hem dan, maar geef mij den anderen blanken
slaaf in zijn plaats," zeide Ferodia.
„Dien hebt gij aan mijn vader gegeven en hij heeft hem mij geschonken," hernam
Kalulu. „Ik ben te arm in blanke slaven, om er u een van af te staan. Ik heb slechts
één slaaf; want de andere is mijn broeder."
„Katalambula," zeide Ferodia. „Dit is onrechtvaardig. Blanke slaven worden niet
iederen dag gevangen. Ik moet één van hen hebben."
„Wij mogen de wetten der verbroedering niet schenden," zei de koning vriendelijk.
„Toen Kalulu den blanken knaap tot zijn broeder maakte, werd deze een Watuta
en alle Watuta's zijn vrije mannen. Gij gaaft mij den anderen, en ik gaf hem aan
Kalulu. Het is onze gewoonte niet, giften terug te geven; dat weet gij, Ferodia.
Maar neem in de plaats drie Wabena'sche mannen uit mijn hand aan, en wees
vrienden met Kalulu.
„Neen, Katalambula," hernam Ferodia toornig. „Gij zijt onrechtvaardig ten opzichte
van een man, die voor u met voordeel vocht en u zooveel rijkdommen meebracht. Ik
vertrek van hier, en gij, Kalulu! wees op uw hoede! De vleugelen der arenden zijn wel
gekortwiekt en jonge leeuwen getemd. Ferodia is koning over zijn eigen stam."
„Ik vrees u niet, Ferodia," zeide de bedreigde. „Ik ken u als een slecht man, en
was 't niet om den wil mijns vaders, dan zoudt gij dit dorp niet verlaten, want ik
zou de poort met uw doodshoofd versieren."
„Stil, knaap!" riep Katalambula, „en vererger de zaak niet door uw radde tong. Let
niet op hem, Ferodia, en bedenk, dat hij nog maar een jongen is. Maar gij zijt onrechtvaardig, niet ik. Hebt gij niet een vierde ontv angen van alles, wat gij mij bracht?
Hebt gij de slaven, het laken, het buskruit en de geweren vergeten, welke ik u schonk?
Wiens krijgslieden waren het, waarmede gij den slag van Kwikuru hebt gewonnen?
Wie zond u daarheen, anders dan ik? Ga naar huis, en laat er vrede tusschen ons zijn."
Ferodia verliet het paleis, niet zonder Kalulu nog eenmaal bedreigd te hebben, welke
bedreiging het jonge opperhoofd met interest op interest teruggaf. Binnen een uur had
hij met zijn krijgslieden, slaven en goederen het dorp verlaten, vol wraak en haat in
"
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't hart en bitter scherp tegen den zwaar gekneusden Tifoem Byah.
Katalambula was ontevreden op Kalulu; doch deze, die zijn oom genoegzaam kende,
omhelsde hem en vergezelde hem naar zijn huis.
„Oom en vader!" zeide hij. „Waarom zegt gij niet een vriendelijk woord tot mijn
blanken broeder! Zie zijn oogen: ze gelijken op die der jonge gazelle, wanneer ze
vreesachtig naar den jager kijkt. Spreek hem eens toe! Bedenk, hoe de afschuwelijke
Tifoem Byah hem geslagen heeft; die afschuwelijke Tifoem, die zoo terecht Byah
(de booze) heet. Als Ferodia 't hem beval, zou hij geen oogenblik aarzelen, om mij 't
hoofd af te slaan."
„Zijt gij de nieuwe broeder van mijn zoon Kalulu, bleeke knaap?" vroeg Katalambula.
„Kalulu is goed voor mij geweest," zeide Selim. „Hij heeft mij tot zijn broeder
gemaakt."
„Ja, Kalulu is een goede jongen, — hij bemint den ouden koning ook."
„Vader," hernam Prins Kalulu fluisterend. „Hij is naakt, op dat stukje katoen
na. De zoon van een Arabisch opperhoofd is aan onze manieren niet gewoon. Gij
zijt rijk in laken. Geef hem iets, om zijn naaktheid te bedekken."
„Waartoe dat? Hij ziet er zonder kleeren schoon uit. 'tIs geen meisje. Als ik zulk
een blanke huid had, zou ik bij voorkeur naakt loopen, om haar te laten zien."
„Maar vader, hij heeft mij gezegd, dat hij zich schaamt om naakt te loopen. Zijn volk
gaat nooit uit, wanneer 't niet van hoofd tot voeten bedekt is. Daar is een boek geschreven door den Luchtgeest, hetwelk hem verbiedt om naakt te gaan."
„Nu, doe zooals ge wilt. Geef hem vier doli (16 el) laken en laat hij zich van 't
hoofd tot de voeten bedekken, ofschoon ik voor mij het dwaasheid vind."
Prins Kalulu begaf zich nu naar de voorraadkamer, waar hij de vier doli's haalde
waartoe hem verlof was gegeven: een van blauw en een van wit katoen, een van
gekleurd barsati en een van fijn sohari, welke hij naar zijn vertrekken bracht.
Selim en Abdullah sloegen nu een shukkah (twee ellen) doek om hun lijf, en een
over hun schouders, terwijl ze van de witte stof een tulband maakten. Ze waren heel
gelukkig, dat ze nu weder gekleed waren, al was het dan ook maar in een Zanzibars
negerkostuum. Prins Kalulu, recht in zijn schik omdat ze zoo blijde waren, zei:
„Nu mijn broeder Selim en mijn slaaf Abdullah, die evenmin een slaaf is als ik, zoo
gelukkig zijn, stel ik voor, om morgen op de Liemba op de nijlpaard- en krokodillenjacht te gaan."
Allen, ook Simba en Moto, waren daar zeer mede ingenomen, en bij 't krieken van
den volgenden dag gingen ze, van twee krijgslieden vergezeld, die de roeiriemen voor
de kano droegen, op reis. Simba en Moto hadden hun eigen geweren, Prins Kalulu,
behalve zijn speer, dat, hetwelk Selim hem gegeven had, en Selim en Abdullah hadden
er elk een, dat Kalulu met 's konings verlof voor hen uit de voorraadkamer gehaald had.
Prins Kalulu ging met de beide blanke knapen achter in de kano zitten, terwijl Simba,
Moto en de beide krijgslieden ieder een roeiriem namen. Selim en Abdullah smaakten
een ongekend genot bij het zien van 't heldere water, dat schuimend voor boeg en
riemen opspatte, de met wuivend riet begroeide oevers, de hooge boomen, die hier
en daar hun lommer verspreidden, de graanvelden, liefelijk door den Zuidenwind
bewogen, en daartusschen de bruine hutten, met sterke palissaden omringd.
Ongeveer twee uren vóór den middag legden zij bij een eilandje aan en deden hun
maaltijd met gedroogd vleesch, gerookte visch en een pot koude soep. Opeens hoorden
ze een schor, dof gebrul, sprongen op, snelden naar de kust, en zagen een kudde
nijlpaarden.
„Ha!" riep Prins Kalulu uit. „Een, drie, vijf nijlpaarden! Nu aan 't jagen! Mijn
blanke broeder, kunt gij zwemmen?"
„Ja; waarom?" vroeg Selim.
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„Omdat, indien ge 't niet kunt, het beter zou zijn, dat ge hier biedt. Kan Abdullah
zwemmen?"
„Heel goed," antwoordde Abdullah.
„Kom dan in de kano. Maar wacht! Doe uw schouderkleeren a! en rol de andere
tot aan de heup op, anders zouden ze u in 't zwemmen hinderen. De nijlpaarden
halen de kano soms omver, en dan gaat ge te water. Mocht dit gebeuren, duik dan
maar terstond tot op den bodem der rivier en zwem onder water naar 't eiland
want een nijlpaard is best in staat, om een mensch in tweeën te bijten."
Nadat Selim en Abdullah Prins Kalulu's raad hadden gevolgd, ging men in de kano;
Simba en Moto namen de roeispanen en een der krijgslieden hield zijn harpoen gereed, om hem den eersten den besten, die onder zijn bereik kwam, in 't lijf te werpen.
Dit wapen had veel van de harpoenen der walvischvaarders, behalve dat het niet
half zoo net gemaakt was. Het was een breede, zware speer met weerhaken, scherp
en glad gepolijst, aan welker handvatsel een lang touw van Afrikaansch maaksel,
uit den bast van den baobob vervaardigd, stevig vastgemaakt was.
Terwijl de kano in 't riet verborgen lag, kwamen de nijlpaarden, onbewust van 't
gevaar dat hen dreigde, boven om adem te scheppen. Op Prins Kalulu's bevel deden
Simba en Moto eenaar riemsla en en tegelijk wierp e harpoenier zijn wapen in
reusachtige
hti e diee n, zoodat het bloed
open
bek, diep in de keel van een dezer
PP
er met golven uitgudste. Het getroffen dier dook terstond naar beneden, en ofschoon
de andere krijgsman het touw van den harpoen terstond vierde, was dit weldra op, en
nu werd de kano met een vreeselijk geweld voortgetrokken. Langzamerhand werd
de spoed minder en begon het vaartuig den stroom af te drijven.
„Roei terug!" riep de harpoenier, en wierp het touw, dat tot hiertoe aan de boot
had vastgezeten, maar nu door hem aan een drijvenden pompoen gebonden was, in 't
water. Terstond deden Simba en Moto wat hun bevolen was; maar 't was te laat:
als door een onzichtbare macht werd de kiel opgelicht, verloren de inzittenden hun
evenwicht en sloeg de kano om; waardoor allen in 't water vielen.
Toen de drie jongens de kano voelden oplichten, waren ze als uit instinkt met hun
geweren in de hand opgesta an en, toen ze het vaartuig voelden kantelen, in 't water
gesprongen en tot op den bodem der rivier gedoken, zich door 't kleverige slijk een
weg naar 't eiland banende. Want eenigen tijd bleef het gewonde nijlpaard meester
van het veld en dook, toen hij geen vijand meer bespeurde, met een vreeselijk gebrul
naar beneden.
Onmiddellijk daarop kwem Selim meer dan twintig ellen van de plaats, waar de
kano omgeslagen was, boven, en zwom uit alle macht naar 't eiland, waar hij spoedig
aanlandde. Toen verscheen Abdullah, een el of tien van den oever, Prins Kalulu,
met Simba en Moto, vlak bij de kust, en niet ver van hen de beide krijgslieden. Allen
hadden hun wapen behouden, behalve Kalulu, die wel zijn speer nog had, maar zijn
geweer kwijt was. Ze waren nu aan land behalve Abdullah, die er nog vijf ellen
vandaan was en dapper zwom, toen hij op eens een gil gaf en naar beneden zonk.
„Een mamba! een krokodil!" riep Prins Kalulu uit.
„Red hem, Simba en Moto! Red mijn armen Abdullah, Kalulu!" riep Selim In wanhoop uit. Reeds had Prins Kalulu de schacht van zijn spies doorgebroken en sprong
hij met het scherpe lemmer in de hand in de rivier op de plaats, waar Abdullah 't
laatst was gezien. Op 't zelfde oogenblik wierpen Simba en Moto hun geweren op
den grond, trokken hun scherpe messen uit de gordels en sprongen` den koningszoon
na. Roerloos bleef Selim aan de kust staan. Nog geen dertig seconden waren verloopen, toen 't water hevig bewogen werd. Eerst kreeg het een bloederige kleur, toen
kwam de staart van den krokodil boven de oppervlakte en deed het water schuimen.
Een oogenblik later verscheen 't hoofd van Abdullah, daarop dat van Kalulu, Simba
en Moto, welke alle drie met snelheid naar de kust zwommen. Kalulu hield den bewusteloozen Abdullah met de eene hand vast, terwijl hij met de andere zwom. Ter.
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stond namen de beide krijgslieden den knaap van hem over en legden hem een
voet of wat van den rand des waters neer.
„We waren den mamba te sterk, Selim," zeide Prins Kalulu op zegevierenden
toon. „Hij kreeg mijn slaaf Abdullah niet in zijn muil!"
„O, Kalulu, gij zijt even dapper als goed!" riep Selim uit, terwijl hij den koningszoon
omhelsde. „Nooit, nooit zal ik vergeten, wat gij gedaan hebt! Tweemalen hebt ge mij
gered: eens van den dood, en eens uit de handen van den wreeden Tifoem! En thans
mijn vriend Abdullah uit de kaken van dien afschuwelijken mamba! Hoe zal ik u
danken, mijn broeder! Hoe u genoegzaam prijzen! Gij zijt sneller d an de adelaar, dapperder dan de leeuw! Gij sprongt in 't water, betwistte het monster zijn prooi en redde
mijn vriend Abdullah! 0, wanneer de vaderlooze knaap door Allah bemind is, zal zijn
gebed voor u nacht en dag tot Hem oprijzen en de ziel van Abdullah's gesneuvelden
vader zal om heil voor u roepen tot den troon van Allah!"
„O, Selim," antwoordde Prins Kalulu. „Indien de zoon van Mostana u vreugd
heeft geschonken, dan is hij reeds beloond. Kalulu is uw broeder en om uwentwil is
zijn hart verteederd voor den Arabischen knaap. Gij zijt goed daar is geen kwaad
in u. Kalulu's oog heeft het goede gezocht; hij heeft het in u gevonden, zijn hart neigde
tot u, toen ge als een gevelde antilope voor dood in 't bosch laagt! Waar gij zijt, zal
ik zijn, totdat gij in veiligheid in uw eigen land terugkeert. En wanneer gij daar zijt,
vergeet dan uw broeder Kalulu niet. 0, fluister zijn naam; dan zal de Luchtgeest den
wind zenden om mij dien over te brengen."
Beiden gingen naar de plaats, waar de nog steeds bewustelooze Abdullah lag, en
bevonden, dat de krokodil hem bij 't rechterbeen had vastgepakt en zijn scherpe tanden
hem deerlijk hadden gehavend.
„Hij zal wel spoedig bijkomen," zeide Prins Kalulu.
„Hoe vondt gij den krokodil zoo gauw?" vroeg Selim.
„Wel, ik sprong in 't water op de plaats, waar ik Abdullah had zien verdwijnen,
en kwam bij toeval juist op den rug van den krokodil te land. Toen het monster
mij daarop voelde neerkomen, keerde het zich woest om, zonder zijn prooit los te
laten. Ik zocht nu naar zijn voorpoot en stak mijn speer vlak in zijn hart, waarop hij
Abdullah losliet en vreeselijk met zijn staart sloeg. Toen pakte ik den knaap bij zijn
been om hem onder 't monster vandaan te halen.
„En wat deedt gij, Simba?" vroeg Selim.
„Moto en ik pakten ieder een der pooten van 't monster," antwoordde Simba, „en
we staken hem onze messen zoo diep in den buik, dat de darmen uit zijn lijf kwamen."
Prins Kalulu zond nu de beide krijgslieden uit om de kano op te zoeken, die gelukkig
niet met den stroom was meegevoerd, maar in het riet was blijven steken. Niet ver
vandaar vonden ze ook den pompoen, waaraan het touw vast zat. Met vereende
krachten sleepten ze nu het doode nijlpaard naar een plaats, waar 't water ondiep
was, gingen aan 't werk en belaadden hun boot met een goede lading van zijn walgelijk
zoet vleesch, dat voor de stammen van Midden-Afrika een zeer uitgezochte lekkernij is.
Met een en ander was 't laat geworden en begon de avond reeds te vallen. Ze
brachten dus den gewonden Abdullah in de kano en roeiden naar huis, weltevreden
over den behaalden buit en voldaan over den moed, welken ze in den gevaarlijken
tocht hadden doen blijken. Daar ze stroomafwaarts voeren, bemerkten ze reeds te
middernacht de vuren der visschers en waren weldra thuis.
"
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Selim gevoelde zich gelukkig en vertoefde gaarne aan de oevers van de heldere
Liembarivier met haar vriendelijke golfjes. Als de broeder van Prins Kalulu kon hij
vrij overal gaan; geen Watuta zou 't gewaagd hebben, hem met een hand aan te raken.
Maar 't was de Selim van Zanzibar niet meer, de vroolijke, levenslustige knaap
die met de vrouwen in den harem of met zijn speelgenooten aan 't strand dartelde,
— er was zooveel gebeurd, dat hem ernstig en peinzend maakte. De dood zijns vaders
en diens vrienden, t akelig sterven van Isa en het treurig lot van den kleinen Mussoud,
zijn eigen ontkomen alles had hem in die weinige maanden jaren ouder en ernstiger gemaakt. Toch gevoelde hij zich gelukkig in de vriendschap van den edelen
vorstenzoon en 't gezelschap van den goeden Abdullah.
Deze leed verscheidene dagen aan de gevolgen van den beet des krokodils, en had
het aan de liefdevolle zorgen zijner vier vrienden te danken, dat hij, ondanks de
hevige wondkoortsen, die hem aantastten, langzaam herstelde. 't Was een treffend
gezicht, wanneer de doodsbleeke knaap des avonds, op den arm van Kalulu of
Selim geleund, het paleis verliet, om de frissche lucht te genieten en naar 't gezang
der Watuta's te luisteren. Dikwijls hoorde hij uit den mond der negerinnen, die den
bleeken, vermagerden en verzwakten knaap medelijdend aanzagen, woorden van
beklag, welke hij, toen hij nog in Zanzibar was, nooit uit den mond van zwarten zou
verwacht hebben, en dit, vereenigd met zijn vriendschap voor Prins Kalulu, welke
eiken dag vermeerderde, deed hem het negerras met geheel andere oogen aanzien, dan
hij vroeger gedaan had.
Na twee maanden was Abdullah weer zoover hersteld, dat hij zonder de hulp zijner
vrienden kon uitgaan; maar hij had een onoverwinnelijken afkeer van de oevers der
Liemba, waar hij ternauwernood aan den dood ontsnapt was. Daar Abdullah nu beter
was, stelde Prins Kalulu een olifantenjacht voor.
„Uitmuntend," zeide Selim. „En wanneer zullen wij gaan, Kalulu?"
Morgenochtend bij 't krieken van den dag. Vanavond moet de groote toovenaar
Soltali 't gezang van de olifantenjacht aanheffen en elk onzer jagers zijn tooverzegen
schenken; hij zelf is te oud om ons te vergezellen. Ik zal vijftig man meenemen; want
als Ferodia ons in het woud ontmoette en mij in handen kreeg, zou mijn hoofd niet
lang op mijn schouders blijven; hij weet maar al te goed, dat hij dan Katalambula's
opvolger zou zijn."
„Ge gaat toch niet dicht bij zijn land, broeder?" zeide Selim. „Als dat het geval is,
blijf ik liever thuis. Ik verlang Ferodia niet terug te zien."
„Wees gerust, broeder," antwoordde Prins Kalulu. „Ik ga juist den tegenover

gestelden kant uit.

Een jacht op olifanten.

65

„Dan is 't goed. Want reeds de gedachte aan Tifoem doet mij sidderen."
„Wien ge zulk een fermen vuistslag in 't aangezicht hebt gegeven."
„Dien ik wel gewenscht had, dat door zijn hoofd ware gegaan; want dan zou ik
gerust zijn. Zelfs als ik weer in Zanzibar ben, zal nog die kerel mij in den slaap doen
opschrikken. Die man is mijn afrit (booze geest) !"
„Genoeg broeder! De eerste maal dat ik hem zie, zal ik hem een pijl door den strot
jagen. Ga nu uw wapens in gereedheid brengen; vanavond moet ge 't gezang van den
toovenaar bijwonen, of ge zoudt slecht van de jacht afkomen."
Dien avond, om ongeveer negen uur, bracht het roffelen van de grootste goma
(trom) al de jagers samen met Prins Kalulu, Selim, Simba en Moto. Er waren tien
trommels, die naar hun grootte piramidaalsgewijs stonden; de kleinste werd door een
knaap van tien jaren, de grootste door een twintigjarig jongeling geslagen. Potten
vol pombe en plataanwijn waren op een kleinen afstand geplaatst tot verkwikking
van de dansers en de zangers.
De jagers vormden een kring rondom de trommelslagers en de potten met pombe;
een grootere kring van ongeveer driehonderd mannen, vrouwen, jongens en meisjes
vormde zich om hen heen. De maan scheen helder en deed de verschillende hoofd..
bedeksels der jagers zien. De een droeg een paar buf f elhorens, een ander den hoorn
van een rhinoceros, een derde een stuk zebrahuid, een vierde de manen van een zebra,
een vijfde een geitenvel. Prins Kalulu droeg drie prachtige sneeuwwitte struisveeren,
Selim, Simba en Moto waren met tulbanden versierd.
Daar kwam de oude Soltali, de grootste olifantenjager en toovenaar uit het land,
en een diepe stilte heerschee onder de aanwezigen. Soltali had den snuit van een
olifant met het onderdeel op 't hoofd, en dien zoodanig met gras gevuld, dat hij stijf
overeind stond. Om zijn hals had hij een keten van giraf f estaarten, zwarter dan inkt.
Om zijn armen banden van zuiver wit ivoor en in beide handen een uitgeholde kalebas
half vol kittelsteenen, waarmede hij een vreeselijk geraas maakte.
Drie malen wandelde hij den binnensten kring rond, steeds met zijn kalebassen rammelende; daarop plaatste hij zich in 't midden en begon de grootste trommel geroerd
te worden, weldra gevolgd door de andere en op de maat daarvan hieven de zangers
hun lied aan, terwijl de dansers hun reien vormden; langzamerhand steeg 't geweld
der trommels en 't krijschend gezang tot een oorverdoovende hoogte, toen verminderde 't allengs en hoorde men slechts 't basgeluid van de grootste trom, op welker
maat de dansers bleven dansen.
Toen verhief Soltali zijn stem en zong zijn eigen heldendaden op de olifantenjacht
en al de wonderlijke avonturen, welke hij beleefd had; daarna onderrichtte hij de
jagers, hoe zij doen moesten. We zullen er onze lezers niet mede vervelen. Daarop
deelde hij aan iederen jager een klein beetje wit tooverpoeder uit, hetwelk hem gelukkig op de jacht moest maken, verfrischten de zangers hun droog geworden kelen
aan de pombe, en was de plechtigheid afgeloopen.
Den volgenden morgen met het aanbreken van den dageraad verliet Prins Kalulu
met Selim, Simba, Moto en vijftig stevige jonge krijgslieden, onder 't vroolijk blazen
van een hoorn, het dorp. Prins Kalulu had een paar speren met breede lemmets en een
half dozijn assegaaien of werpschichten; ook een boog en goed gevulden pijlkoker.
Selim ging achter hem; want het pad was zoo smal, dat men niet naast elkander kon
loopen. Op zijn schouder hing zijn eigen Engelsch geweer, dat Prins Kalulu onder
den buit gevonden en hem geschonken had. Hij was buitengemeen gelukkig en vroolijk
en schertste beurtelings met zijn broeder of met Simba en Moto, die achter hem
aankwamen, en waarvan de eerste, behalve zijn geweer, een reusachtige speer, en
de laatste bij zijn snaphaan een paar lange, scherp gepunte speren droeg. Achter hen
de Watuta'sche jangers, gewapend met schilden, handen vol speren en boog en pijlen.
We vergezellen onze jagers niet op den voet en verplaatsen hen opeens in hetzelfde
sombere woud, waarin Selun bijna was omgekomen. Een week lang trokken zij het
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door, eer ze aan het jachtterrein der Watuta's kwamen. Breede sporen, platgetrapt
als waren 't asphaltwegen, toonden duidelijk aan, dat zich hier olifanten ophielden
Men was aan de oevers van een stilstaand water, met hoog riet begroeid en door
dicht kreupelhout omgeven. Verderop kwamen zij aan een plaats, waar dun jungel
groeide en hier en daar een reusachtige baobob stond. Prins Kalulu koos een der
grootste uit, en nu gingen allen aan 't werk. Eerst bouwden ze een heg, die hoog en
sterk genoeg was om hen tegen alle aanvallen van wilde dieren te beschutten; toen
van riet een tiental hutten; daarna gingen eenigen 't bosch in om wilde vruchten,
anderen om steenen, waarop ze hun koren konden malen, weer anderen om brandhout
te zoeken; eindelijk nog anderen om water te halen en de potten te vuur te zetten,
waarin ze hun soep konden koken.
Nadat het avondmaal gekookt en gegeten was, gingen allen rondom een groot vuur
zitten en luisterden naar de vertellingen van den een of ander, die zijn vroegere
jachtavonturen meedeelde; totdat men langzamerhand behoefte aan slaap begon te gevoelen en ieder naar de voor hem en zijn makkers bestemde hut ging. Prins Kalulu
sliep met zijn vrienden en een zeer dommen, maar uiterst gewilligen Watuta in een
hut; en weldra was het doodstil in de legerplaats, waar allen in een zoete rust verzonken waren.
Bij 't krieken van den dag zond Prins Kalulu vijf van de fermste kerels op verkenning uit. Omtrent een kwartier na hun vertrek keerde een van hen terug met den
wijsvinger op de lippen en fluisterde :,,Kumi tembo" (tien olifanten) .
In een oogenblik was alles in de weer. Moto naderde Prins Kalulu en herinnerde
hem den raad, dien Soltani gegeven had, namelijk om op een enkelen olifant tegelijk
te jagen.
„Wanneer nu gij en uw krijgslieden er een uitgekozen hebt," eindigde hij, „is het
beter, dat Simba, Selim en ik, die met geweren gewapend zijn, er een tweeden najagen, en zoo dooden wij er twee tegelijk."
Prins Kalulu vond dat voorstel zeer goed.
De zwarten hadden zich van alle kleeding ontdaan; Selim en zijn twee vrienden
hadden slechts die aangehouden, welke van de heupen tot de knieën strekte. Zoodra
men buiten de boma was, schaarden de jagers zich in een lange lijn, terwijl Selim met
Simba en Moto zich op een heelen afstand links van hen verwijderden. Zwijgend
gingen de Watuta's vooruit en weldra kwamen de vier overige op verkenning gezonden
de olifanten waren blijven
blijven bejagers bijl hen,^ die,^ verscholen achter 't kreupelhout,
P
lag
en nu meldden, dat ze, na hun dorst in een stilstaand water gelescht te hebben
bezig waren, het water in hun slurpen op te snuiven en over hun rug te spuiten.
Toen onze jagers uit het jungel te voorschijn kwamen, keerden de olifanten zich
eensklaps om en keken de vreemde indringers verwonderd aan, die, bij 't gezicht van
deze tien kolossale dieren, waarop zij jacht kwamen maken, stilstonden. t Was een
prachtig gezicht die tien reusachtige dieren in hun grauwzwarte huid, met opgeheven snuiten en groote ooren, daar te zien staan voor die vijftig naakte dwergen,
die, zonder hun scherpe speren en gevederde pijlen, deze reusachtige dieren niet hadden durven naderen.
Zoo stonden zy een minuut tegenover elkander; toen ging Kalulu, bij afwezigheid
van den toovenaar, vooruit en zong als opperjager den lijkzang van den olifant ,dien
hij tot zijn offer uitkoos.
Hij zong:
„Gij vorst van de dieren, gij koning van 't woud,
Die steeds op uw kracht en uw sterkte vertrouwt,
Gij olifant, sterk en in 't kampen zoo ruw,
Prins Kalulu waagt het te strijden met u."
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„Bechouw nog de zon en beschouw het moeras,
Het groen v an de wouden en 't weeldrige gras,
Geen gras en geen zon, geen moeras ziet ge meer,
Straks sterft ge, o kolossus, door Kalulu's speer.
„Bij 't eindigen der laatste woorden wierp Prins Kalulu 't hoofd achterover, strekte
zijn rechterarm in zijn volle lengte uit en de schitterende speer zonk diep in de borst
van den olifant. Luide toejuichingen volgden op dien worp en toen de olifant het
ijzer in zijn borst voelde, liet hij een woedend gebrul hooren en stormde op zijn
belager af; doch deze sprong snel zijwaarts en tegelijk wierpen de jagers hem een
twintigtal in 't lichaam. Toen het dier, van dien kant aangevallen, zich omkeerde, zag
het een drom van vijanden om zich staan en was het afgezonderd van de kudde,
die in woede en schrik op den loop was gegaan, om andere vijanden met andere
wapenen te ontmoeten. Zonder zich te storen aan 't geknal der vuurwapenen, dat
niet ver vandaar klonk, stormde onze o li fant op een nieuwen vijand aan, die eveneens
op zijde sprong, terwijl weder speren en pijlen hem kwetsten, tot hij, afgemat van
de ongewone beweging en 't bloedverlies, bleef stilstaan. Nu trokken de Watuta's zich
wat terug, ofschoon ze een kring om hem bleven vormen, afwachtende, dat het
monster zou neervallen. Weldra zagen zij het wankelen, toen knikten zijn knieën,
terwijl 't bloed uit de breede wonden stroomde, --- eindelijk rolde het omver en de
speren, die in zijn lijf staken, werden als stroohalmen in zijn val verbrijzeld. Het
dier was dood!
Laat ons nu zien, hoe 't met Selim, Simba en Moto ging. Geduldig wachtten ze de
komst der olifanten af en toen de kudde op de vlucht ging en de verschrikte dieren
hun woest voorbijvlogen, legde Selim zijn Engelsch geweer met twee loopen op het
oor van den laatsten aan; beide schoten gingen tegelijk af — en 't kolossale dier, in
de hersenen getroffen, stortte morsdood neder. Zonder zich op te houden, laadde hij
zijn geweer andermaal, om Simba en Moto te volgen, die de vluchtende olifanten naliepen, op de beide laatsten vuurden, weder laadden en steeds de gewonde dieren
volgden. Toen hij bij hen kwam, bleven deze juist stilstaan. Zonder een woord te
spreken, legde Selim weder op het oor van een der o li fanten aan, en ook dit dier
w ankelde en viel dood neer. Doch nu kwam de an dere olifant woedend op hem af,
en de knaap, wel wetende welk een gevaarlijken vijand hij in 't gekwetste dier had,
zette het op een loopen, nu links, dan rechts voor zijn vervolger wijkende, en hem
tusschenbeide voorbijsnellende. Eensklaps bleef de vijand staan, wankelde, zonk op
de knieën en viel dood neder. Weldra waren Simba en Moto bij den knaap, die zijn
gedrag hoogelijk prezen en zeiden, dat hij eenmaal de beste olifantenjager zou worden,
welke er in gansch Afrika te vinden was.
„Meester Selim is een groot jager," zeide Moto. „Doch hoort de Watuta's eens
schreeuwen! Hun olifant is zeker dood. Wacht! ik wil eens gaan zien wat ze doen.
Maar blijf gij hier met Selim, Simba; want ik moet hun vertellen, wat onze jonge
meester heeft gedaan. Hoeveel geld zou het ivoor van deze drie olifanten wel in
Zan zibar opbrengen, denkt gij?"
„Dat weet ik niet," antwoordde Simba. „Hoeveel frasilah's denkt ge, dat deze
tanden wegen?"
„Ik denk wel twaalf," zeide Moto. „Twaalf frasilah's tegen vijftig dollars de frasilah, hoeveel zou dat wel zijn?"
„Ik weet het niet," hernam Simba. „Maar zeker een heele boel."
„Zes honderd dollars (f 1500) ", zeide Selim.
„Zes honderd dollars! Hoe jammer dat we die niet naar Zanzibar kunnen brengen!"
zeide Moto, terwijl hij hen verliet en naar de plaats snelde, waar de Watuta's met
een geweld, dat wel honderd olifanten zou verjagen, bezig waren aan 't ontleden van
het door Prins Kalulu gedoode dier. Toen Moto naderde, verzamelden de Watuta's
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zich om hem, en Prins Kalulu wees hem met trots op het dier, hetwelk zijn speer het
eerst gewond had, en vroeg hem, hoe 't hem en zijn beide makkers gegaan was.
„Selim heeft twee o li fanten gedood, en ik een," antwoordde Moto.
„Selim twee olifanten gedood!" herhaalde Prins Kalulu met verbazing. „Hoe! die
kleine Selim, mijn broeder
„Hij alleen, en niemand anders," antwoordde Moto.
„Eyah, eyah!" riepen de Watuta's.
„Selim wacht, om ze aan zijn broeder te laten zien," hervatte Moto.
„O, ik ga met u. Selim is een held, een leeuw, een olifant, nietwaar, Moto?" zei
Prins Kalulu.
„Hij is een dappere jonge Arabier en de zoon van een Arabier," antwoordde Moto.
Prins Kalulu ging met Moto mee, gevolgd door de meeste Watuta's, van welke er
slechts enkele bleven, om de slagtanden uit te snijden. Weldra kwam men bij den
eersten olifant. Het jonge opperhoofd keek verbaasd naar de wijde wond in den kop
van het dier, stak er zijn vuist in en vroeg toen:
„Met welk soort van geweer heeft mijn broeder zulk een groot gat in den kop
van den olifant gemaakt?"
„Meester Selim heeft de beide loopen van zijn geweer tegelijk afgeschoten, en
daardoor gingen de twee kogels tegelijk in den kop van het dier," antwoordde Moto.
„Meester Selim is een groot schutter, om zoo juist te mikken."
Nadat Prins Kalulu tien man bij den dooden olifant had gelaten, om de slagtanden
uit te snijden, ging hij naar de plaats, waar Selim en Simba vlak bij den tweeden
door den jongen Arabier gevelden olifant stonden, en weder was 't opperhoofd verbaasd over de wijde wond. Hij omarmde zijn blanken broeder ,terwijl de Watuta's
met verbazing en ongeveinsde bewondering op een jager staarden, als ze nooit tevoren
ontmoet hadden.
De avond daalde reeds, eer de acht slagtanden en groote stukken olifantsvleesch
in de legerplaats gebracht waren. Men had vooral de pooien, harten, levers en ribben
afgehakt, en braadde die, terwijl de voorvallen van dien dag besproken en vroegere
jachtavonturen verhaald werden, zoodat het middernacht was, eer men zich te slapen
legde.
Ze gingen verder Zuidwaarts en in minder dan twee weken hadden ze twintig
olifanten gedood, hetwelk hen zoo met ivoor belaadde, dat ze verplicht waren huiswaarts te keergin, daar ze niet meer dragen konden.

TIENDE HOOFDSTUK.

KALULU WORDT KONING DER WAT UT LI.
Na een marsch van twee weken kwamen onze jagers weer aan het dorp van Katalambula, waar men hun mededeelde, dat de koning den vorigen dag gestorven en 't
geheele dorp in rouw gedompeld was. Prins Kalulu was diep getroffen over die tijding,
want hij hield innig veel van zijn oom. Toen men hem het treurige nieuws meedeelde,
stond hij eerst als van den donder getroffen, bevende over zijn gansche lichaam;
daarop uitte hij een langen,smartelijken kreet en snelde naar 't paleis, waar hij de
toovenaars bij 't lijk vond waken, wierp zich op het levenloos lichaam en riep:
„Ontwaak, koning! Ontwaak, opperhoofd der Watuta's! Aanschouw uw zoon
Kalulu, die van de jacht terugkeert! Open uw ooren, o Katalambula! Luister toch
naar de stem uws zoons! Open uw oogen, o Katalambula! Strek uw hand
uit en voel de gedaante van hem,dien ge zoozeer bemind hebt! Spreek, Katalambula!
Zeg, waarom zijt ge heengegaan, dat uw stem niet langer mag gehoord worden, dat
uw ooren Kalulu's stem niet meer vernemen? Kalulu, de zoon van uw broeder Mostana,
roept u! Kom uit met mij, Katalambula! Kom uit onder den boom, en verhaal aan
Kalulu de heldendaden uwer jeugd! Ach! Katalambula! Ik zal sterven als gij niet
wakker wordt!"
Ziende dat zijn roepen noch zijn tranen den doode deden ontwaken, rees hij op,
ging naar zijn hut en sloot de deur, niemand bij zich willende toelaten. Tegen den
avond, toen het graf des konings onder een hut, die er in een hoek van 't vierkante
plein voor was opgericht, gedolven was, kwam Kalulu uit zijn vertrekken, om den
gestorvene de hem toekomende eer te bewijzen. Al de toovenaars uit de naburige
dorpen waren samengekomen, al de oudsten, raadslieden en de voornaamste mannen
van den stam waren vergaderd, totdat net groote vierkant vol mannen, vrouwen en
kinderen was. Allen hadden zich in een grooten kring rondom den boom geschaard,
in welks midden de toovenaars en voornaamste rouwdragers zich bevonden; ook de
vetste, schoonste ossen, welke men had kunnen bekomen, zwart van kleur, zonder een
enkel wit plekje, en die op Katalambula's graf zouden geslacht worden. Er stonden
ontzaglijke potten met pombe en plataanwijn, die als een drankoffer voor zijn schim
op zijn graf zouden worden uitgegoten. De trommelslagers waren op hun plaats, en

de toovenaars geheel en al met witte kalk bestreken, stonden met de kalebassen in
hun hand. Toen begon de lijkzang, waarvan we als curiositeit de beide eerste coupletten willen mededeelen. Hij luidde:
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„De zoon van Loralamba,
Verwtinnaar van Uwemba,
De sult an van Limba,
Is dood !
De broeder van Mostana,
De wijste Manyapara, 1 )
De koning van Watuta,
Is dood!
De vij and van Marungu,
De sultan v an Kwikuru,
De zoon van Malungu, 2 )
Is dood !
De winnaar van Tammaniro,
Het hoofd van den Wakhokoro, 3 )
Bij de rivier Ambenuro,
Is dood !
Koor: Is dood !
0, hij is dood !"
Toen 't gezang, uit zeven dergelijke coupletten bestaande, geëindigd was, werd
het lijk des konings op een lang, breed stuk boombast gelegd en droegen vier toovenaars het naar 't graf, waar 't aan de rechterzijde met schild, speer, boog en pijlkoker
werd nedergelegd. Een pot vol gierstemeel, met water vermengd en goed gesloten,
werd aan 's konings hoofdeneind geplaatst, en de bast, op welken hij gedragen was,
over hem heeegelegd; toen werden de potten met plataanwijn over hem uitgegoten
en de zwarte stieren bij 't graf geslacht, zoodat hun bloed er inliep. Vervolgens vulde
men het met aarde, die men vaststampte en over welke men de plombe uitstortte
waarmede de plechtigheid was afgeloopen.
Toen vergaderden de raadsheeren, oudsten en toovenaars onder den boom, om te
beraadslagen, wie nu koning zou zijn. Een groot gedeelte stelde voor, om Ferodia
te laten halen, als bloedverwant van Katalambula; maar de meerderheid, ofschoon 't
een geringe was, stemde voor Prins Kalulu, als den neef des overleden konings en
door dezen tot opvolger bestemd. Dit gaf een levendige woordenwisseling: de partij
van Ferodia dreigde Katalambula's stam te verlaten en tot hem over te gaan, waarna
ze met speer en zwaard zou terugkeeren om Prins Kalulu's hoofd af te houwen. Eindelijk, toen de debatten op 't hevigst waren en men op 't punt was om de discussiën
door bloedvergieten te vervangen, stond de oude Soltali op en wist door zijn welsprekendheid de gemoederen te doen bedaren en verscheidene van de aanhangers van
Ferodia tot Prins Kalulu's zijde over te halen, zoodat er ten laatste slechts een kleine
minderheid voor den eerste overbleef.
Terwijl nu de meerderheid de komst van Prins Kalulu verbeidde, wiep men boden
gezonden had om hem den hoogen rang mede te deelen, waartoe hij verheven was,
stond de minderheid op en vertrok uit het dorp met vreeselijke bedreigingen en de
waarschuwing, dat ze met Ferodia zouden terugkeeren, die over allen een vreeselijke wraak zou uitoefenen.
Toen Prins Kalulu verscheen, zaten de oudsten en raadsheeren onder den boom
Soltali, die een bloedverwant van den overleden koning was, daar deze zijn dochter
Lamoli gehuwd had, trad uit den kring der toovenaars te voorschijn, nam uit een
pot wat aangemengd gerstemeel in zijn hand, , raakte daarmede des jongelings voorhoofd, wangen, neus, mond en kin aan en riep met luider stem:
„Wees koning! Wees dapper! Wees sterk! Wees goed! Dat al uw vijanden voor
u vluchten!"
2) Raadsman, oudste. s) De luchtgeest. s) Een kleine streek lands ten zuidwesten van Lltuta.
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Nu werden de krijgslieden opgeroepen door de trommels en al de vrouwen, en
kinderen insgelijks, en de oude Soltali bezong voor hen de goede hoedanigheden van
den nieuwen koning, diens geboorte, wederwaardigheden, aankomst op het dorp
van Katalambula --- kortom, alles wat we reeds van hem weten, en eindigde met:
„Wij roepen hem tot koning uit. Lang leve koning Kalulu!" waarop al de krijgslieden de laatste woorden herhaalden, de trommels een donderend geluid deden
booren, en de kinderen, de toovenaars, de ouden en de raads li eden riepen: „Leve
koning Kalulu! Leve koning Kalulu!"
Zoodra alles weer stil geworden was, stond koning Kalulu voor het volk, en hield ,
geweldig met de armen en het lichaam zwaaiende, een aanspraak, welke we onzen
ezers verzoeken zich maar voor te stellen, aangezien de daarin bevatte zaken ons
volkomen bekend zijn en slechts een herhaling van 't vroeger behandelde bevatten.
Daarop ging hij naar zijn eigen hut, waar hij Selim, Abdullah, Simba en Moto vond,
die hem troostten over 't verlies van den koning, door wien hij zoozeer bemind
was geweest.
„Ach!" zeide koning Kalulu. „Mijn oom was een goed man. Hij was trotsch op
mij, want hij zeide altijd, dat ik de oogen had van zijn vader Loralamba, en dat ik
van de Watuta's een grooter natie zou maken, dan ze in Loralamba's tijd geweest
waren. Kort voordat ik op de olifantenjacht ging, heeft hij mij gezegd, hoe ik moest
han delen, wanneer ik koning zou worden. Hij ried mij aan, met een groot aantal
krijgslieden Ututa rond te reizen en zelf te zien, hoe groot mijn land is en wie
schatting betalen en wie niet. Ik denk zijn raad op te volgen, en wanneer de volgende maan vol is, de reis te beginnen. Hoe zou u dat bevallen, Selim?"
„O, Kalulu," antwoordde Selim. „Gij zijt thans koning over dit groote volk; gij
zijt rijk en machtig; daar is niemand als gij in al de landen van Afrika. Duizenden
krijgslieden staan gereed op uw gebod: legers van groote, sterke mannen. Gij, die
slechts een knaap zijt als ik, hebt de macht verkregen om met een enkel woord
dorpen te verwoesten en stammen uit te delgen. Toch is 't nog weinige dagen geleden, dat ge mij onder den boom, waarbij de doode olifant lag ,omhelsde. Wilt ge
Selim een enkele gunst bewijzen?"
„Een gunst," zeide koning Kalulu. „O, Selim, denkt ge dat ik, omdat ik nu
koning ben, onze broederschap vergeten zou? Houdt ge Kalulu's vriendschap voor
zoo onbestendig als de antilope, die nu hier, dan daar zwerft om zacht gras te
vinden? Kalulu's vriendschap is als 't water van een rivier, dat altijd in dezelfde
richting voortstroomt, trouw en standvastig. Vraag mij wat ge wilt en ik zal 't u
ge een vrouw te^
geven. Wenscht g
hebben? Neem de
schoone Imamalu, en is zij l
8
niet
schoon genoeg, neem Koranilu; en hebt ge liever een andere, vraag er om, en ge
zult haar bezitten. Wilt ge een geweer hebben, vraag er zooveel gij wilt."
„Ik vraag om vrouwen noch geweren, Kalulu," antwoordde Selim. „De eenige
gunst, welke ik u vraag, is dat ge Abdullah, Simba, Moto en mij verlof geeft, naar
ons eigen land terug te keeren."
• „Ge wilt vertrekken!" riep koning Kalulu uit. „Mij alleen laten! Wat heeft Kalulu
u of uw vrienden gedaan, dat gij hem verlaten wilt?"
„Ons gedaan?" riep Selim uit. „Niets dan goeds! Wat zouden wij geweest zijn,
zonder uw vriendschap? Doch herinner u, dat we ons land verlieten, om in slaven en
ivoor handel te drijven. Voornemens naar Rua te gaan, werd onze karavaan vernield door Olimali; onze vaders en onze vrienden sneuvelden, wij en anderen werden tot slaven gemaakt. Gelukkig vonden we in u een vriend, vond ik in u een
broeder. Maar Kalulu, Abdullah en ik hebben in Zanzibar moeders, die om ons
treuren. Ik heb groote goederen, die ik moet besturen; Simba en Moto hebben vrouwen en kinderen, Zoudt ge dan oordeelen dat het goed voor ons is, hier te blijven?"
„Ach! Nauwelijks is Katalambula begraven, of Selim verlangt weg te gaan en
mij te verlaten!" riep koning Kalulu uit. „Wat heb ik gedaan, dat ge mij zoudt ver-

l

72

Kalulu wordt Koning der Watutu.

laten? Waarom moet ik lijden, terwijl alle andere menschen gelukkig zijn? 0, ware
ik in Katalambula's plaats, en hij in de mijne! --- Doch ge zult toch niet zoo dadelijk
heengaan, Selim? Ge zult toch wel zooveel deernis met mij hebben, dat ge eenige
weinige manen nog hier blijft. Dan zal ikzelf ofschoon ik er verzekerd van ben
dat ik 't besterven zal — u met duizend krijgslieden wegbrengen tot waar ik weet,
dat gij veilig en onder vrienden zult zijn."
„O, Kalulu! Ik was niet van zins, om terstond te vertrekken," antwoordde Selim.
„Ik meende eerst na een maan. Wilt ge mij na een maan niet laten gaan, mijn
broeder? Denk aan mijn arme moeder, wat zij lijden moet. Dat is het, wat mij doet
wenschen, de vleugelen des adelaars te hebben, om tot haar te vliegen en haar te
zeggen, hoe veilig en gelukkig ik bij u ben geweest. Dit alleen is het, wat mij doet
verlangen, u zoo spoedig na uw groot verlies te verlaten."
„Welnu, 't zij dan zoo als gij wilt," hernam de koning. „Kalulu's hart is niet
slecht genoeg, om een zoon van zijn moeder te houden. Liever wenschte hij, dat
zijn eigen hart in zijn lichaam barstte, dan dat zijn broeder zou lijden. Gij zeidet,
dat ge Zanzibar verlaten hadt, om naar Rua te gaan, vanwaar ge ivoor en slaven
wildei halen. Zoover behoeft ge niet te gaan. Ik heb hier tweehonderd van de
Arabische slaven, welke Ferodia te Kwikuru veroverde. Ze zullen de uwe zijn,
en ieder zal met ivoor beladen worden. Honderd van hen zullen uw deel, de andere
honderd dat van Abdullah, Simba en Moto zijn. Zijt ge nu voldaan?"
„Voldaan?" vroeg Selim op een toon van verbazing. „Voldaan! Ik zou gelijk zijn
aan levenloos stof, als ik 't niet was. Kalulu! Uw goedheid moet haar belooning
hebben; want dezelfde goede geest, die uw hart tot zooveel zachtheid jegens mij
heeft geroerd, heeft ook het mijne verteederd. Ik zal twee manen bij u blijven, en
dan --- dan zal ik u verzoeken mij te laten gaan. 0, Kalulu, gij zijt zoo goed. Nooit
zal ik zulk een broeder wedervinden!"
Tranen beletten hem meer te zeggen, en hij wierp zich aan den hals zijns vriends;
terwijl Abdullah, in de overmaat zijner vreugde, op zijn knieën neerviel en de voeten
des jongen konings kuste, en Simba en Moto niet achter bleven, om hun bewondering voor Kalulu's edelmoedigheid te kennen te geven.
Urenlang bleven zij bij elkander praten, totdat het tijd werd om te scheiden
en te gaan slapen.
Intusschen waren de bedreigingen van de minderheid niet ijdel geweest. 't Waren
mannen, die Ferodia naar Urori vergezeld, te Kwikuru gevochten en zulk een
schoon aandeel in den buit ontvangen hadden. Voor hen was Ferodia een held en
verre te verkiezen boven een knaap, die, hoeveel hij ook van zich verwachten deed
zich toch nog niet door daden had onderscheiden, zooals hun voormalige veldheer,
die, eenmaal hun koning zijnde, hen rijk zou maken in kleeren, ivoor, slaven en
vee. Eer Kalulu in staat zou zijn om oorlog te voeren, zouden er nog eenige jaren
moeten verloopen.
Zoodra zij buiten het dorp waren, raadpleegden zij met elkander en kwamen tot
het besluit, dat hun belang vorderde, zich naar 't land van Ferodia te begeven, hem
uit te noodigen, om zich tot koning van Watuta te verheffen, met hen en zijn volk
op te trekken, en koning Kalulu te onttronen.
Het duurde echter een week, eer zij bij Ferodia kwamen, die, even als Katalambula, onder een boom zat, terwijl de booze Tifoem naast hem stond. Ze werden
vriendelijk door hem ontvangen, en toen ze hem den dood van koning Katalambula,
de troonsverheffing van Prins Kalulu en de reden van hun komst bij hem mededeelden, stond hij van zijn zitplaats op en omhelsden hen allen een voor een, volgens de gewoonte in Ututa en al de landen, die aan 't meer Tanganika grenzen,
namelijk, door eerst met de ellebogen, dan met de armen, daarna met de schouders
tegen elkander te wrijven, welk gewrijf eindigt met een elkaar om den hals te
vallen, terwijl ze elkaar met de vrijgelaten hand zachtjes op den rug kloppen en
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onophoudelijk ook bij 't wrijven uitroepen: „Week, week, week, welti!" (Gezondheid, gezondheid ,gezondheid, vrede!) .
Ferodia was terstond gereed de kroon van Watuta te aanvaarden en riep zijn
raad samen, om de doeltreffendste middelen te beramen, hoe in 't bezit van 't land te
komen, daar toch de meerderheid Prins Kalulu tot koning had uitgeroepen. De een
stelde voor, dat Ferodia den jongen koning een bezoek zou brengen, hem de hand
van vriendschap zou reiken, en hem in den nacht zou dooden. Een ander wilde
hem liever tot een olifantenjacht uitnoodigen en hem dan van kant helpen; een derde
wilde hem aan Ferodia's hof verzoeken, om zijn troonsbeklimming te vieren en dan
door de toovenaars laten vergiftigen; eindelijk riep Ferodia den raad in van Tifoem
die tot hiertoe gezwegen had.
„Tifoem Byah," zeide hij. „Wat raadt gij aan? Gij zijt listig als een phizi (hyena),
voorzichtig in 't spreken als de wilde kat, wijs als de aanvoerder eener olifantenkudde, maar wreed als de zwarte luipaard, die niet aflaat van 't geen hij eens gegrepen heeft. Spreek dus, en geef mij raad, Tifoem."
„Mijn raad is deze, o Ferodia," antwoordde Tifoem Byah. „Katalambula's dorp
is sterk, de krijgslieden zijn er in menigte, de palissaden zijn hoog en stevig, en de
dorpen rondom ontelbaar. Ferodia's stam is zwak en klein; alleen kunnen we
geen oorlog met de Watuta's wagen. Laat ons boden zenden naar het volk van
Kinyala, welks opperhoofd door Katalambula gedood is, naar de opperhoofden der
Marungu's en die van Itawa bij het meer. Laat ons goede woorden zenden tot de
Mohilizi's en de benden van Wazavili, die slechts weinige dagen van hier wonen,
en met al deze tezamen en de ontevreden hoofden van den stam der Meroeni's
kunnen wij hopen, geluk in den oorlog te hebben."
Zijn verder voorstel was, dat Ferodia met honderd man uit zijn eigen stam
koning Kalulu zou gaan gelukwenschen met diens troonsbeklimming en hem zijn
diensten aanbieden. Hij zou alles doen, om den nieuwen koning te verplichten en
diens vertrouwen te winnen. Maar den tienden nacht van zijn verblijf zouden de
bondgenooten zich rondom het dorp verzamelen; dan zouden Ferodia en zijn
krijgslieden koning Kalulu, Soltali en de ouderlingen gevangennemen, de poorten
openen en de bondgenooten binnenlaten, om de slachting te beginnen. Maar koning
Kalulu moest sterven, en hem, Tifoem, de gunst worden toegestaan, hem met eigen
handen te onthoofden.
Deze raad werd goedgekeurd; en we verlaten Ferodia, om tot koning Kalulu
terug, te keeren. Zeer verwonderd was deze, toen Ferodia, die al zijn andere
manschappen, slaven en bedienden had achtergelaten, verlof verzocht, met honderd krijgslieden binnen de poort gelaten te worden, om den nieuwen koning met
diens troonsverheffing geluk te wenschen. Weigeren kon hij 't hem niet, doch hij
wilde zich op een afstand van den man houden, die dreigend van hem was weggen
gaan; maar de buitengewone hoffelijkheid en beminnelijkheid, welke Ferodia aan
den dag legde, deden den argeloozen knaap alle verdenking van zich werpen, en
hij onthaalde Ferodia met de meeste gulheid en hartelijkheid. Ook Tifoem wist
zich zoo te gedragen en den jongen koning zoozeer te vleien, dat deze begreep,
een en ander alleen aan zijn tegenwoordige waardigheid verschuldigd te zijn.
De tiende dag ging rustig voorbij en de nacht kwam aan. Ofschoon koning
Kalulu en zijn vrienden elkander mededeelden, hoezeer de voorkomendheden van
Ferodia en Tifoem hun tegen de borst stuitten, kwam geen 't minste kwaad vermoeden bij hen op. Daarom legden ze zich in volle gerustheid te bed, weinig vermoedende, wat hun in den slaap boven 't hoofd hing.
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't Zal ongeveer drie uur in den nacht geweest zijn, toen een bende van dertig man,
onder aanvoering van Ferodia, op 't vierkant verscheen, tegelijkertijd dat een even
sterke troep van den anderen kant kwam. Na fluisterend eenige woorden gewisseld te hebben, slopen zij naar de vertrekken, waar Soltall woonde; terwijl veertig
man zich in twee partijen verdeelden en naar de poorten snelden. Zoodra nu
Ferodia zag, dat ze allen op hun posten waren en de tijding kreeg, dat
anderen de poorten bezet hadden, begaf hij zich, gevolgd door Tifoem
en een genoegzaam aantal krijgslieden, naar de vertrekken van koning Kalulu, waar deze en zijn beide blanke vrienden rustig sliepen. Met een zegekreet
wierp hij zich op den jongen koning, terwijl Tifoem zich van Selim, en een ander
krijgsman zich van Abdullah meester maakte. Weldra waren de drie knapen gebonden en duurde het niet lang, of Ferodia was meester van het dorp. Simba en
Moto, die, in de duisternis overvallen, geen tijd hadden gehad om hun geweren
te laden, hadden zich dapper verdedigd en Simba had met de kolf van zijn snaphaan
menigeen de hersenpan ingeslagen; eindelijk moesten ze evenzeer voor de overmacht zwichten, en werden beide aan handen en voeten gekneveld. Toen de morgen daagde, was Ferodia niet alleen meester van het dorp, maar ook in 't bezit
van 5000 slaven; want krijgsgevangenen zijn in Midden-Afrika altijd slaven.
De ketenen, vroeger in 't Arabische kamp gevonden, kwamen nu weer uitstekend te pas. Kalulu, Selim, Abdullah, Simba, Moto en de andere onhandelbare
gevangenen kregen de ijzeren halsbanden om; daar er echter geen sloten waren,
of men deze ten minste niet kon vinden, werden de aan elkander sluitende oogen
der halsbanden met touw vastgehecht; terwijl hun de armen stevig op den rug
gebonden werden. Ze werden weder in ploegen aan elkander gehecht, terwijl de
overwinnaars 't ivoor, het laken, de geweren, 't kruit, de kogels en verder al wat
er van waarde in het dorp gevonden werd, op een veiligen afstand van daar
brachten, waarop zij de houten woningen in brand staken en er weldra van Kalulu's
residentie niets meer over was dan een hoop gloeiende asch.
Nu ging men aan 't verdeelen der gevangenen. De Wamarungu's trokken met
hun slaven naar Ferodia's dorp; de stam der Meroeni's met hun slaven kozen een
anderen weg. Ferodia zelf trok met vijfhonderd krijgslieden 't bosch in, de ploegen
slaven voor zich uitdrijvende, waarbij onze vijf vrienden zich bevonden, en sloeg,
na eenige dagen gemarcheerd te hebben, zijn legerplaats in een geheel onbezochte
plaats op. Nu eerst bezocht het opperhoofd den jongen onttroonden koning.
Toen deze zijn gehaten vijand zag naderen, knarste hij van woede op de tanden
en kwam 't schuim op zijn mond. Ferodia begon schamper te lachen.
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"Sla maar zoo niet met je vlerken, jonge gekortWiekte haan! Kraai eens helder
op, dan kunnen de vischarenden uit gindsch moeras met je medekrijschen. En Tifoem zal je netjes den kop afslaan, niet waar, Tifoem?'
"Zoo netjes als ge 't ooit gezien hebt, heer koning," antwoordde Tifoem,
"Kalulu's nek is dun genoeg," hernam Ferodia, "en als ge met uw hand die
lange, glanzige krullen pakt, zal 't gemakkelijk vallen. Morgen zult ge 't beproeven.
Hoor je 't, jongen?" ging hij tot Kalulu voort. en stiet hem met de schacht zijner
speer tegen de borst.
Eensklaps vloog Kalulu naar hem toe en sloeg zijn tanden zoo vinnig in den hals
van Ferodia, dat hij het opperhoofd zou geworgd hebben, had Tifoem hem niet
bevrijd, door den knaap met zijn speer zulk een geduchten stoot in de ruggegraat
te g~ven, dat deze schier verlamd werd.
"Duivel! luipaardwelpl" riep Ferodia uit. "Morgenochtend zullen we je doodpijnigen; maar eerst zal je den ouden Soltali voor je oogen zien braden."
Terstond gaf hij bevel, bij den middelsten boom van 't kamp een groot vuur aan
te maken, en toen de vlammen hoog opflikkerden, liet hij So1tali voor zich brengen.
"Valsche mg_anga, ziet gij dien boom en dat vuur" vroeg hij.
"Ik zie ze, Ferodla," antwoordde de grijsaard.
"Daar zult gij branden, en uw gevloekte asch zal er blijven. Tlfoem, strek eerst
Kalulu op den grond uit, en wel zóó, dat hij de strafoefening goed kan aanschouwen, en dan zullen we eens zien, of Soltali's zwarte kunst hem van de pijn, welke
hij lijdt, bevrijden, of hem zelfs van 't vuur verlossen zal?"
Hoe Kalulu ook beet, zich kromde en schopte, hij werd door een aantal handen
op den grond geworpen, vier mannen bonden touwen aan zijn armen en beenen en
rekten die uit, alsof ze 't geheele lichaam vaneen wilden scheuren; daarop werden
die touwen aan diep in den grond geslagen pinnen vastgemaakt. Toen prikte de
wreede Tifoem hem met de punt van zijn speer.
"Zie nu, knaap,' zeide hij, "hoe 't den valsehen mganga bekomt, dat hij u koning
heeft gemaakt."
Terwijl de ploeg, waarbij Selim, Abdullah, Simba en Moto zich bevonden, dicht
bij Kalulu gebracht werd, om mede toeschouwers der strafoefening te zijn, werd
Soltali aan den boom gebonden en nog meer brandhout opgestapeld.
Soltall. wetende dat de vlammen hem weldra dooden zouden, strekte zijn rechterarm uit en zeide met krachtige stem:
uLuistert, gij F erodia en gij woeste W atuta'sI Gij denkt nu te zegepralen en
Ferodia tot koning te verheffen; maar de wil van den Luchtgeest zal geschieden.
Soltali zou Kalulu geen koning hebben kunnen maken, indien het niet de wil van
den Luchtgeest ware geweest. Ge hebt slechts voor een tijd getriomfeerd, Ferodial
Kalulu zal en moet koning zijn. Gij zult een rampzalig uiteinde hebben, 0 Ferodial ,een uiteinde, waarbij mijn pijniging niet kan worden vergeleken, en wat u aangaat,
Tlfoem, -- uw hoofd zal u van 't lichaam genomen worden en de havik en de gier
zullen u de oogen uitpikken. Soltali gaat u voor, 0 Tifoeml en gij zult hem volgen,
FerodiaI"
't Was 't laatste woord, dat hij had kunnen uitbrengen: 't grijze hoofd viel op de
borst; toen brandden de van groenen bast gevlochten koorden door en Soltali's
lichaam viel voorover, zoodat de vonken opspatten, Thans wendde Ferodia zich
tot Kalulu en zeide:
"Morgen zult gij sterven, ondanks alle voorspellingen van Soltalt Vannacht
blijft ge daar zoo liggen, en als de zon opgaat, zal Tifoem u 't hoofd afslaan.
"Ja, Kalulu,' zeide Tifoem, terwijl hij bij den gepijnigden knaap nederknielde en
met zijn groote hand diens hals omspande; morgen zal mijn mes door dien
slanken hals gaan. Ik zal 't goed slijpen, opdat het u geen zeer doet. En dan kook
ik die wangen in mijn soep en denk er bij, hoe menigmaal de oude, dwaze koning
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Katalambula ze streelde. Slaap gerust, Kalulu. Slaap gerust den laatsten nacht, dien
ge slapen zult. Vaarwel."
„Wacht nog een oogenblik, Tifoem," zeide Kalulu. „Hebt ge de woorden van
Soltali wel gehoord?"
„Wel zeker; ik ben niet doof," antwoordde Tifoem.
„Zijt ge dan niet bang voor 't lot, dat Soltali u voorspelde?" vroeg Kalulu.
„Ik bang voor den onzin voor zoo'n ouden kerel l Tifoem Byah bang voor wat
Soltali zeide! Ga maar slapen, Kalulu, en gun dat hoofd wat rust."
„Neen, blijf nog een oogenblik en luister naar mij. Kalulu zal koning over de
Watuta's zijn, en dan zal hij u zeker 't hoofd afslaan en 't aan de honden van Kituta
geven. Komt wat dichter bij; ik heb u iets te zeggen, wat geen andere ooren dan de
uwe mogen vernemen."
Tifoem boog zich dichter naar Kalulu, en deze lichtte zijn hoofd wat op, sloeg
zijn scherpe tanden in de wang zijns beuls en hield die vast met de woede van een
bulhond, totdat hij er een geheel stuk had uitgebeten. Woedend had deze zich
opgericht en sloeg hij Kalulu zoo vreeselijk met den stok van zijn speer, dat hij hem
zeker zou hebben doodgeranseld, indien Ferodia niet tusschenbeiden gekomen ware
en 't hem belet had. Bloedend en brullend van pijn en woede gehoorzaamde Tifoem
aan 't bevel van zijn koning en begaf hij zich naar zijn hut, waar hij zich neder.
legde, dicht met zijn gelaat aan den ingang, om zijn brandend hoofd door de frissche
nachtlucht te verkoelen. In deze hut was de buit van welken hij zich had meester
gemaakt, o. a. twee balen laken, tien olifantstanden, een vaatje buskruit, een zak
met kogels, vier geweren, waaronder ook de buks van Selim met de daarbij behoorende kogeltasch, waarin vrij wat ammunitie. Hoe ook de pijn hem kwelde,
viel hij toch spoedig in slaap en bemerkte hij niet, hoe de anderen, bang voor den
geest van Soltali, bij 't aanbreken van den nacht hun hutten zoo ver mogelijk van
den boom plaatsten als ze maar konden; want ze wisten slechts al te goed, dat
de geest van den toovenaar in dien boom gevaren was en zich zeker op hen wreken
zou, als ze 't waagden er in den nacht te dicht bij te komen. Alleen de ongelukkige
Kalulu, die trouwens geen vrees voor den geest zijns vriends koesterde, lag nog in
denzelf den toestand op den grond.
Alles sliep in de legerplaats, toen Selim eensklaps wakker werd door een kleine
hand, die op zijn mond gelegd werd en een bekende stem hem in 't oor fluisterde:
„Wees stil, Meester. Ik ben Niani, uw slaaf. Ik ben stil hierheen geslopen en
kom u redden; want ik heb Tifoem hooren zweren, dat ge morgen met Kalulu zult
sterven. Ik zal uw banden en die van uw vrienden doorsnijden en dan vluchten
we ver van hier."
Met deze woorden sneed hij de touwen van boombast door, waarmede Selim's
handen en de ijzeren ketting om zijn hals vastgebonden waren. Hierop sloop hij
naar Abdullah, wien hij 't zelfde deed, en verzocht, evenals hij 't Selim gedaan
had, te blijven liggen tot hij hem zou aantikken, dat hij kon opstaan. Dit geschiedde,
nadat hij ook Simba en Moto bevrijd had, en nu slopen ze alle vijf voorbij de open
hutten naar den noodlottigen boom, onder welken Soltali 't leven gelaten had.
In een oogenblik was nu ook Kalulu van zijn banden bevrijd en deze richtte zich
op, doch was te stijf en te pijnlijk om zich te bewegen. Simba, die zijn banden met
het mes dat Niani hem gaf doorgesneden had, fluisterde hem toe:
„Kalulu! Herinner u de laatste woorden van Soltali, dat Tifoem's hoofd van hem
zal genomen worden. Ik ga dat volbrengen. Gaat gij mede?"
Die woorden gaven Kalulu's leden hun veerkracht weder; hij sprong op en was
op 't punt van een vreugdekreet te uiten --- toen Simba zijn reusachtige h and op
zijn mond legde en fluisterend zeide:
„Geen enkel woord, geen ademtocht zelfs, als ons leven u lief is. Onze vrienden
staan ginds achter dien boom en wachten op ons. Gij moet mij nu gehoorzamen,
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wanneer ge wilt dat we slagen zullen."
Kalulu drukte hem de hand, begreep hem en volgde Simba, die voorafgegaan
werd door Niani, tot deze stilstond en op de hut van Tifoem wees. Hierop gaf
Simba 't mes, dat hij van Niani gekregen had, aan Kalulu.
„Sta hier stil, tot gij mijn teeken hoort," zeide hij.
Kalulu knikte met het hoofd.
„Nu, Tifoem de booze," fluisterde de reus. „Thans gij of ik! Selim's striemen
en Kalulu's vernederingen zullen met uw bloed betaald worden!" en met deze woorden boog hij zich en omklemde met zijn beide knokige, ijzersterke handen den hals
van zijn vijand, die zich onder zijn vuist kromde en wrong en weldra als een levenbooze massa daar nederlag. Toen wenkte hij Kalulu.
„Snijd dien hatelijken kop af," zeide hij, en Kalulu boog zich neder en sneed
het hoofd af, zooals Soltali voorspeld had. Hierop wilden ze heengaan, toen
Niani fluisterend zeide:
„Laat ons de geweren nemen, die in de hut zijn."
„Je hebt gelijk," zeide Simba, en ging de hut in, waar hij vier geweren, 't noodige
kruit en lood, een boog, een vollen pijlkoker, een paar speren en een lang Arabisch
zwaard vond, welke zaken Kalulu en Niani naar hun drie wachtende vrienden
brachten. Selim kreeg zijn Engelsche buks terug, welke hij aan zijn hart drukte.
Abdullah, Moto en Simba namen ieder een geweer, Kalulu een speer met den
boog en den pijlkoker. Niani kreeg ook een speer en moest het vaatje met kruit
dragen. Kalulu belastte zich met het hoofd van Tifoem, doch zeide niets van 't geen
hij gedaan had.
„Nog vier uren, eer de zon opkomt," zeide Simba. „We moeten Zuidwaarts
trekken."
In zulk een groot dicht bosch zonder wegen was 't onmogelijk hen te vinden.
Had Kalulu niet de voorzorg genomen, om 't hoofd van Tifoem in zijn kleed te
rollen, 't spoor van bloed zou hen hebben kunnen verraden; maar de grond was
door vijfhonderd krijgslieden bij 't zoeken naar vruchten, hout en water zoo platgetrapt, dat er geen sporen van naakte voeten te herkennen waren. Daarbij zou de
bende van Ferodia hun verdwijning en 't afkappen van 't hoofd van Tifoem natuurlijk aan den geest van Soltali wijten, en zich wel wachten hun kameraden te verlaten om de vluchtelingen op te sporen. Dat wisten Simba, Moto en Kalulu zeer
goed, en daarom zetten zij in volle gerustheid hun tocht voort.
„Wat draagt ge daar toch, mijn broeder?" vroeg Selim, toen hij bij de eerste
morgenschemering 't bloedige pak opmerkte, dat Kalulu in de hand had.
„Vraag dat niet, Selim," antwoordde Kalulu. „Laat ons slechts voortgaan."
Doch toen ze aan een stilstaand water kwamen, waar ze hun dorst leschten en
Kalulu zijn pak neerzette, zakte de doek een weinig af en bemerkte Selim, dat het
een manshoofd was.
„Allah!" riep Selim uit. „Wat is dat?"
„Niets anders dan 't hoofd van Tifoem den booze," antwoordde Kalulu.
„Maar dat is moord," hernam Selim.
„Moord?" vroeg Simba. „Dat geloof ik niet. Uw volk moge het daarvoor houden, — wij Washensi (heidenen) noemen het uitoefening van recht. Ik heb Tifoem
verworgd, Kalulu heeft hem 't hoofd afgesneden. Wilde Tifoem niet Kalulu's hoofd
afhakken en waarschijnlijk 't uwe ook?"
„Ik heb hem hooren zweren, dat hij het doen zou," zeide Niani.
„Maar hij heeft het niet gedaan, en gij hebt hem onnut van 't leven beroofd,
Simba,' 'zeide Selim.
„Selim, zoon van Amer," antwoordde de neger. „Veoorloof Simba, den Wa-rundi, u te vragen of gij reeds uw gesneuvelden vader, uw landgenooten, uw eigene
ellenden vergeten hebt? Zeg, waar is Isa, waar is Mussoud Hoe heeft hij u en
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Abdullah, hoe heeft hij Kalulu, uw kroeder, behandeld! Wat is er van Katalambula's
dorp geworden? Ik zeg u, jonge Meester, dat, als een Arabische jongen zoo spoedig
vergeten kan --- een Warundi kan dat niet, en al had Tifoem den Booze ook duizend levens bezeten, ik zou hem zijn leven bij elke gelegenheid ontnomen hebben.
Wat zegt gij er van, Moto, mijn vriend?"
„Gij hebt volkomen gelijk, mijn broeder Simba; en 't eenige wat mij spijt is, dat
gij het gedaan hebt en niet ik."
„En wat zegt gij, Kalulu?" vroeg Simba.
„Hier is mijn antwoord," zeide Kalulu, naar 't hoofd wijzende.
„En gij, Abdullah, zoon van een Arabier?"
,,De koran," antwoordde Abdullah, „zegt: „En als uw vijand niet van u aflaat ea
u geen vrede aanbiedt, en niet ophoudt van tegen u te oorlogen, neem hem dan
en dood hem, waar gij hem ook vindt; want God heeft den waren geloovige een
grocte macht geschonken." Daar nu de profeet gezegend zij zijn naam --- zoo
sprei kt, zeg ik, dat gij goed gedaan hebt."
„Als de koran dit zegt, ben ik er van overtuigd, dat gij goed gehandeld hebt,
Simba," zeide Selim.
„En ik, Niani, de mtuma ( slaaf) van Selim, den zoon van Amer, zeg dat Simba
recht deed," riep de kleine neger met een zekerheid, die allen deed glimlachen.
„Wat zult gij met dat hoofd doen, Kalulu?" vroeg Selim.
„Er medicijn uit koken om mijn arm sterk te maken tegen Ferodia, w anneer we
tegen hem ten strijde zullen trekken," antwoordde Kalulu.
,.Och, Kalulu, doe dat niet. Doe 't niet, om mijnentwil!" smeekte Selim. „'t rs
slecht, laag en vernederend. Gooi dat leelijke hoofd weg en laat het tot spijs voor
de roofvogels en wilde dieren dienen."
„Het is de gewoonte der Watuta's en van al de stammen, welke ik ooit ontmoet
heb," zeide Simba. „Laat dus Kalulu doen, zooals hij wil, jonge meester."
„Maar gij zijt een Mahomedaan, Simba, en geen Warundu'sche ongeloovige,"
hernam Selim.
„Een Mahomedaan in naam, maar een Warundi in mijn hart," antwoordde Simba.
„Doch laat ons voortgaan; we hebben nu geen tijd tot redetwisten."
De daad bij 't woord voegende, stond hij op en gedurende hun marsch werd er
we dien zij nemen zouden. Tegen zons-weinig of niet gesproken, dan over denweg
ondergang waren de vluchtelingen verplicht om halt te houden, en daar zij een
uitgestrekt jungelveld tegenover zich zagen, zochten zij naar een opening, om er
in te komen. Ze vonden er een, die heel smal en moeilijk was, en hen in een veilige
rustplaats bracht. Het kamp, dat ze nu voornemens waren te maken, was omringd
door een ondoordringbare haag, omtrent vijftig voet dik en twaalf hoog, van doornen, cactus en aloëplanten, zóo in elkander gevlochten, dat geen boa constrictor,
veel minder een mensch er door heen kon komen; terwijl het van binnen met zacht
gras begroeid was, en zich daarenboven een kleine bron in 't midden bevond,
welke drinkbaar water bevatte.
„Hier is een veilige plaats," zeide Simba. „Maar we zijn slecht van voedsel voorzien. Zoudt gij denken, dat dit bosch zich nog ver uitstrekt, Moto?"
„Ik denk het niet," antwoordde Moto. „Want de boomen staan hoe langer hoe
verder van elkander, en als we nog wat verder komen, vinden we zeker wel 't een
of ander wild."
„Ik ken dit bosch goed, Simba," zeide Kalulu. „Doch alvorens ik er iets van zeg,
dien ik te weten, wat uw plannen zijn."
„Antwoord gij, jong opperhoofd," zeide Simba.
„Ik ben van plan, naar het Oosten terug te gaan," antwoordde Kalulu. „Dan zal
ik mij Noordwestwaarts wenden en alle mannen van mijn stam opzoeken, om Ferodia den oorlog aan te doen. Oorlog met den verraderlijken dief, totdat ieder man
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die een speer slingert als dit hoofd is. Oorlog ,totdat al mijn vijanden gevallen zijn!"
Bij deze woorden sprong het jonge opperhoofd op en wierp zijn speer in den kop
van Tifoem, terwijl zijn geheele lichaam trilde van strijdlust. Eensklaps werd er een
zachte hand op zijn schouder gelegd en omziende, zag hij Selim's vriendelijk oog,
dat hem smeekend aanstaarde.
„Kalulu, gij zijt nog steeds koning van de Watuta's, maar gij zijt ook mijn broeder.
Toen ik van honger in 't woud lag te sterven, hebt gij mij 't leven gered, en toen
ik mijn oogen opsloeg en uw groot, zwart oog met zooveel meewarigheid op 't mijne
gevestigd zag, toen kreeg ik u lief als mijn broeder. En gij werdt mij waarlijk een
broeder. Toen Tifoem mij wilde wegvoeren,
kwaamt gij
engel
g
gl als een goede
g
g mijj
te hulp, en toen ik u smeekte, Abdullah uit de kaken des krokodils te redden, deedt
ge dat om mijnentwil en waagdet uw leven in den strijd met het monster. Toen gij
koning werd, smeekte ik u, mij naar Zanzibar te laten vertrekken, om den sluer
der smart van de oogen mijner moeder te verwijderen, en gij beloofdet mij rijkdom
en overvloed te zullen schenken en mij te geleiden, tot ik in veiligheid was. Helaas! de kwade dagen kwamen. Als een dief in den nacht ontstal Ferodia u macht
en kroon, maakte u tot slaaf, liet u slaan als een hond en zou u heden vermoord
hebben, had de kleine Niani ons niet gered. Kelulu, mijn broeder! wanneer gij
Selim gelukkig wilt maken, doe dan nogmaals wat ik u verzoek. Wilt gij?"
„Wat kan Kalulu voor u doen? Heb ik u niet reeds sinds lang gezegd, dat ge
over mij bevelen kunt. Maar wat heeft een slaaf te schenken?"
„Meer dan gij ooit gedaan hebt. Wilt gij mij datgene beloven, wat ik u vraag "
„Ik geef u mijn woord, en dat wordt niet licht verbroken door een Mtuta'sch
opperhoofd."
„O, mijn broeder! In Zanzibar heb ik een schoon huis, omringd door groote boamen, zooals deze, maar zwaar beladen met goudgele zoete vruchten, oranjeappelen
genaamd, andere, wier takken nederhangen onder vruchten, die grooter zijn dan die
van de matonga, zoeter dan honing; nog andere, palmboomen genaamd, vol
melkachtigen wijn. Dan zijn er heerlijke plantgewassen, te veel om u op te noemen.
En mijn woning! --- zoo is er geen in 't negerland. Die is zoo hoog als de hoogste
boom en bijna zoo groot als 't vierkant van uw dorp. De vloeren zijn niet van aarde
of zand, maar van witte steen, zoo vlak en zoo zacht, als het meest vlakke water
dat gij ooit gezien hebt, en de bedden zijn van 't fijnste dons, waarop ge alle zorgen
en smarten vergeet. Ga met mij mee naar dat schoone huis, mijn broeder. Mijne
lieve moeder zal ook voor u een moeder zijn; als ze weet, wat ge voor haar kind
gedaan hebt, zal ze u liefhebben als haar eigen zoon. Kom, Kalulu, ga met mij, en
deel de liefde mijmer schoone moeder, wier gelaat wit is als de wolken des hemels,
liefelijk als de maan. Zeg, wilt ge met mij gaan, en de wonderen van Zanzibar zien?"
Simba ondersteunde krachtig het verzoek van Selim, en bracht Kalulu onder 't
oog dat, wanneer hij eerst een paar jaren in Zanzibar had doorgebracht en daar
vele zaken geleerd had, waarin hij nu een vreemdeling was, hij beter in staat zou
zijn, Ferodia met de hoop op goed gevolg te bevechten, en dan zeker de Arabieren
hem wel zouden helpen, om zijn land te heroveren, waarvoor hij hun de geroofde
slaven zou kunnen teruggeven; terwijl de in Zanzibar verkregen kennis hem in de
gelegenheid zou stellen, zijn land en volk tot het grootste van Afrika te maken.
„Genoeg, genoeg!" riep Kalulu uit. „Selim had mij bijna overtuigd; maar Simba
heeft mij overwonnen. Ik zal naar Zanzibar gaan en leeren, hoe ik een groot koning
kan worden en als een krachtig volwassen man terugkeeren, om mij in 't bezit van
mijn koninkrijk te herstellen. Laat Ferodia zijn roof genieten, totdat Kalulu terugkomt. Dan, bij de asch van Soltali, bij 't graf van Mostana en de zwarte puinhoopen
van Katalambula's dorp — dan zal ik een luisterrijke wraak nemen."
„Heerlijk!" riepen allen, en Selim omhelsde Kalulu, terwijl Simba en Moto zijn
handen drukten en Niani als een ware aap stond te dansen en te springen.
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„En nu moet ge me nog één genoegen doen, Kalulu," zeide Selim. „Gij weet,
dat ik zeer vreesachtig ben, en ik zou vannacht niet rustig kunnen slapen, als ik
dat leelijke hoofd zoo dicht bij mij had."
Terstond nam Kalulu 't hoofd van Tifoem bij 't haar en wierp het midden in
de jungelhaag.
„En nu," zeide Simba, „daar alle persoonlijke wenschen vervuld zijn, laat ons
over andere zaken spreken. Kalulu, gij kent dit land. Hoe kunnen wij naar Zanzibar
komen?"
„Maar waar is Zanzibar?" vroeg Kalulu.
„Het moet Oostelijk van hier liggen," antwoordde Simba.
„Ik kan den weg naar Urori wijzen; maar wat buiten Urori ligt, is mij onbekend."
„Wij zijn te gering in getal, om alleen door Uhehe te gaan," zeide Simba. „Wat
denkt gij er van, Moto?"
„Als ik maar eenmaal op den weg der handelaars ben, dan ken ik den weg,"
antwoordde Moto. „Heb ik u niet hooren zeggen, dat er hier niet ver vandaan een
groot water ligt, Kalulu?"
„Ja, het meer Liemba, dat geen einde heeft."
zeide Moto peinzend. „Dat heb ik nooit hooren noemen.
,.'t Meer Liemba
Wel 't meer Tanganika. Daar ben ik verschillende malen geweest, als we van
Ujiji naar,,,
„Ujiji!" zeide Kalulu verwonderd. „Ujiji ligt aan 't meer Liemba, niet ver van
Usowa, maar verder op."
„Wallahi!" riep Moto. „Dan is het meer Tanganika een andere naam voor dat van
Liemba; want Ujiji ligt aan 't meer van Tanganika, en Usowa is maar eenige dagreizen Zuidelijk van Ujiji."
„Ik weet den weg naar 't meer," zeide Kalulu. „Maar tusschen ons en dit meer
is 't land van Ferodia. We moeten dus langs een omweg daar komen."
„Ngema ---- ngema (goed, goed!) " riepen allen vroolijk uit.
„Morgen zullen we dus Zuidwaarts gaan," zeide Kalulu.
Ze verdeelden nu hun ammunitie en onderzochten hun wapenen, terwijl Niani
het geheele gezelschap vermaakte met zijn snedige opmerkingen.
,

TWAALFDE HOOFDSTUK.

DOOR DE AFRIKAAN SCHE JUNGLE.
Toen de zon den volgenden morgen op was, ging men, daar er geen tenten op
te nemen of pakkage gereed te maken waren, terstond op weg. Niets schooner en
bevalliger, dan een Afrikaansch woud bij 't aanbreken v an den dag. Men heeft er
geen hoog gras, dat vochtig is van den dauw, geen riet met zijn lange bladeren,
dat u nat maakt door een soort van stortregen, als gij er onder doorgaat, niets dan
die zachte, bruine bladaarde, waarin de voet zinkt als in een dik Perzisch karpet.
Rondom u tallooze boomen met rijken bladerdos versierd, door welker kruin een
zacht windje lispelt, en dan 't gezang der vogelen, 't gekrijsch der vischarenden en
papegaaien, 't gegons der bezige termieten; terwijl ge nog in de verte 't gehuil van
den hyena verneemt, die van angst voor 't opkomende zonlicht naar zijn hol vlucht,
en ook de koning van 't woud nog een laatst gebrul laat hooren. Dan ziet ge de
jonge
vlugge
e antilo
antilopen,
en, den eland en den kudu, den zwarten bok en
g reeën en de vlu
't hartebeest, den blauwbok en den zebra 't weelderige gras afgrazen, en schijnt u,
na den somberen nacht, alles zoo heerlijk toe te lachen, dat ge eerst recht gevoelt
mensch te zijn.
Na ongeveer een uur geloopen te hebben, bleef Simba eensklaps stilstaan, wees
naar een open landschap, in de verte met heuvels omgeven, en fluisterde. „Mbogo"
(buffels) . En waarlijk bemerkten zij op de vlakte, die waarschijnlijk die van Ututa
was, en welke ze steeds aan de rechterhand gehad hadden, drie of vier zwarte vlekjes. Allen snelden naar de plaats, waar ze die vlekjes zagen. Aan den rand van 't
woud gekomen, verdeelde Simba zijn strijdkrachten, ieder omtrent veertig ellen
van elkander, en beval hen op handen en voeten naar de dieren te kruipen en
op een zacht gefluit te letten, dan op te staan en te vuren.
Gelukkig dat de wind naar hen toe was, en ze dus geen omweg behoefden te
maken, om niet door de dieren geroken te worden. Langzaam naderden zij, kruipende door 't hooge gras, zich verbergende achter verlaten termietenhoopen, angstig dat hun buit, waaraan ze zulk een behoefte hadden, hun mocht ontgaan. Kalutu,
meer in de jacht ervaren dan een van de anderen, was reeds zoo dicht bij een buffel
genaderd als de voorzichtigheid dit veroorloofde, en had een zijner pijlen op zijn
gespannen boog, gereed om op den buffel te schieten, toen hij 't fluiten hoorde.
Terstond sprong hij op, om 't veld te overzien. Simba was vlak bij hem, Moto een
heel eind rechts van daar, Abdullah eenige ellen achter hem, aanleggende op 't
zelfde dier dat hij gekozen had. Aan zijn linkerhand was Selim de voorste, een
dertig ellen van een jongen buffel af. Een seconde later vloog Kalulu's pijl den leider
van de kleine kudde tot aan de veeren in de zijde, werden Selim, Simba en Moto's
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geweren tegelijk afgeschoten en heerschte er een vreeselijke verwarring en schrik
onder de dieren. De door Kalulu getroffen buffel boog reeds den kop tot een aan..
val, toen Abdullah's kogel hem tegen het breede voorhoofd kwam, doch er niet inging. De stier, een oogenblik verbijsterd van den schok, herstelde zich bijna terstond,
boog weder den kop en kwam brullend en met zijn horens aardkluiten opwerpende
op Kalulu af; doch de jonge Mtuta sprong hem vlug uit den weg en joeg hem in 't
voorbijgaan een pijl door 't hart, die het dier stuiptrekkend deed neerstorten. Simba
en Moto hadden tegelijk op een anderen stier gevuurd, en zoo goed gemikt, dat
het dier voor altijd het opstaan vergat. Selim had den buffel, dien hij tevenover
zich had, het schouderbeen verbrijzeld en hem met zijn tweede schot een kogel
door 't lichaam gejaagd, waardoor het dier stond te waggelen en een pijnlijk gebrul deed hooren. Vóór hij weer had kunnen laden, lag het dier dood aan zijn voeten.
De kleine Niani had zich achter een boom verborgen en beschouwde met het oog
van een kenner den strijd. Toen hij zag, dat die geëindigd was, kwam hij uit zijn
schuilplaats te voorschijn, liet een triomfkreet hooren, en maakte zoo'n geweld,
alsof hij zelf de drie buffels had neergeschoten, maar om de goede daad, welke hij
verricht had door de bevrijding van allen, betwistte niemand hem zijn zegepraal en
allen lachten hartelijk, toen ze hem om den door Kalulu gedooden buffel zagen
dansen. Spoedig ging men over tot het ontleden der dieren en ieder nam zooveel
vleesch mede, als hij slechts kon dragen. Zoo beladen gingen zij naar het bosch
terug, waar zij op een der meest bewassen gedeelten een gelijk jungelveld bereikten als waarin zij den vorigen nacht hadden doorgebracht, en weldra had Slmba
met behulp van zijn geweer een goed vuur aangemaakt, hetwelk Moto van 't noodige
hout voorzag; terwijl de jongens onder 't opzicht van Kalulu stokken sneden, welke
~e met kleine stukken vleesch er aan rondom het vuur plaatsten om te roosteren.
Om echter wat spoediger hun razenden honger te stillen, wierpen zij dunne reepen
in 't heetste deel van 't vuur, die ze er welda uithaalden en opaten. Hierop plantten
ze vier stokken aan de vier hoeken van 't vuur, legden daar dwarshouten over en
daarover weer dwarshouten, en vormden zoo een soort van rooster, waarop ze de
stukken vleesch legden, om die te schroeien, waardoor hun voorraad lang goed
kon blijven.
Omtrent twee uur in den namiddag werd het vleesch .dat nu bruin genoeg was,
van den rooster afgenomen en in kleine bundels als provisie voor eIken persoon
gepakt, en gingen ze volkomen verzadigd op weg, steeds zuidwaarts, tot ze 'savonds
hun legerplaats bij een waterpoel opsloegen. Na zich met een stevige heg van kreupelhout omringd te hebben, zetten zij zich genoegelijk rondom het vuur, en moest, te
midden van allerlei scherts, de kleine Niani een historie vertellen.
"Ik ken geen historie," zei de kleine aap.
"Nu ja:' zeide Moto. "Vertel dan maar, hoe 't je is gegaan, nadat je Katalambula's dorp verlaten hadt."
"Dat is gauw genoeg verteld," hernam Nlanl, "Tifoem de booze nam mij in
zijn eigen hut, waar ik hem moest bedienen, water voor hem halen en zijn pijp
aansteken. Op den weg van Katalambula's dorp naar Ferodia's land sloeg Tifoem
mij onophoudelijk en dreigde zelfs eens, dat hij mijn hoofd zou afhakken. Toen
een van de Arabische slaven poogde te ontvluchten en achterhaald werd, liet
Ferodia hem met zes man op den grond werpen en vasthouden, nam een zevende
hem bij 't haar en sneed een achtste hem met. een bot mes 't hoofd af. Nimmer zal
ik dat tooneel vergeten; nimmer, hoe 't bloed van den ongelukkige den beul in 't aangezicht spoot, hoe zijn lichaam schokte. Tifoem, die 't bevolen had, stond er bij te
lachen. Menig slaaf werd op dien tocht doodgeranseld. Eindelijk kwamen wij, na
een twintig mannen verloren te hebben, in Ferodia's dorp, waar we een aantal
koeien, schapen en geiten vonden. Tifoem had vier vrouwen, alle even leelijk en
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wreed, en deze vrouwen mishandelden mij nog erger dan Tifoem gedaan had: zij
trokken aan mijn haar, knepen mij in mijn ooren en gezicht, ja, 't scheelde niet veel
of ze sloegen mij dood, waarin Tifoem veel pleizier had."
„En bleef je aldoor bij die vrouwen?" vroeg Selim.
„Neen, Meester." antwoordde Niani. „Tifoem, die zag, hoe vlug ik mijn werk
deed, nam mij mee voor zijn eigen bediening. Ik had het tenminste nu in zooverre
beter, dat ik één tiran inplaats van vier had. Toen we de tijding van Katalambula's
dood en de troonsbeklimming van Kalulu vernamen, was Ferodia zoo boos, dat
hij wel ieder die hem naderde in kleine stukjes had willen scheuren. Toen hij naar
Katalambula's dorp trok, moest ik Tifoem volgen, maar liet mij op order van
Ferodia buiten het dorp bij den stam der Meroeni's. 't Opperhoofd was zeker bang,
dat ik Meester Selim zou waarschuwen --- en dat had ik ook gedaan; want ik
begreep heel goed, dat het bezoek bij koning Kalulu niets anders dan een valstrik was, waarin de jeugdige vorst gelokt werd. Het overige weet gij: ik zag u
allen als slaven, en dacht er dag aan dag over na, hoe ik u kon redden; maar ik dorst
niet. Doch toen ik den avond van 't verbranden Tifoem hoorde zweren, dat hij
Kalulu en Selim's hoofden zou afhakken, werd ik toornig en stal Tifoem's mes,
terwijl hij sliep. Gaarne had ik 't hem in den hals gestoken; ik vond het echter
beter u allen te bevrijden. Nu weet gij alles, wat Niani weet."
„Ngema toto. Toto nwema sana!" (goed kind, heel goed kind) riep Moto uit, en
Simba nam den knaap in zijn reusachtige armen en drukte hem aan zijn borst. Ook
Selim kuste dit vroeger door allen verachte en vergeten slavenkind.
„Mijn moeder zal u danken, goede Niani," zeide hij, terwijl hij zijn blanke hand
op den zwarten kroeskop des negers liet rusten. „Ja, u danken en beloonen, zooals
ge 't verdient. Je bent nu geen slaaf meer, Niani, maar even als Simba en Moto
mijn vriend."
„Maar ik ben nog zoo klein," hernam Niani, „en zal misschien wel eens iets
kwaads doen, zoodat gij mijn vriend niet meer zult willen zijn."
„Als dat gebeurt," hervatte Selim, „zal ik mij herinneren, dat er een kleine knaap
in 't holst van den nacht door een legerplaats van slecht volk trok, en dat, terwijl
allen bang waren voor den geest van Soltali, hij Selim met het scherpe mes van
Tifoem bevrijdde, en ik zou u vergiffenis schenken, omdat ge me eens het leven
hebt gered."
„Ook ik zal Niani's vriend zijn," zeide Abdullah, „en, wanneer we eenmaal Zanzibar bereiken, zal hij ondervinden, hoe dankbaar een Arabische knaap is."
„Van dezen avond af moet Niani mij als zijn vader beschouwen," zeide Simba.
„De arme jongen heeft vader noch moeder. En als hij groot is, zal Meester Selim
hem zeker een vrouw en een tuin geven en een huis, waarin hij al de toekomstige
kleine Nian'tjes kan grootbrengen.'
Deze geestigheid veroorzaakte een algemeen gelach, en in vroolijke gesprekken
bracht men den avond door, totdat het tijd was om te gaan slapen.
Zes dagen lang zetten ze hun tocht Zuidwaarts voort, zonder uit het bosch te
geraken. Ze schoten vrij wat wild, en zorgden er voor, dat ze altijd wat gedroogd
vleesch voor tijd van nood hadden. Daarna richtten zij drie dagen lang hun tocht
westwaarts. De aangename schaduw en kalmte van het woud veranderden spoedig
in een ondragelijke hitte, waarbij de kwelling kwam van een laag, doornig jungel.
Hun reukzenuwen werden onaangenaam aangedaan door den stank van cactusen aloëplanten en zwarte bosohjes van gomboomen, die, met hun vreeselijke dorens
gewapend, elkander door den weligen groei, den tropischen gewassen eigen, plaats
en lucht betwistten. Dit hun vrije ademhaling belemmerend ongerief werd nog verergerd door de doornen, die hun 't vel van de beenen ophaalden, en lange neerhangende en van scherpe dorens voorziene slingerplanten, waardoor gelaat en hals
vreeselijk gekwetst werden. Daarbij lag de grond als bezaaid met een soort van
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zaad, dat van scherpe prikkels voorzien was, die evenals de pennen van een stekelvarken hun naakte voeten geducht bezeerden, zoodat het ten laatste was, alsof
zij over gloeiende kolen liepen, en ze telkens moesten stilstaan, om die verschrikkelijke zaadkorrels uit hun voetzolen te halen. En bij dat alles kwam nog de verhitte en gespleten bodem. De roode, uitgedroogde grond was vol wijde en onzichtbare scheuren, waarin ze van tijd tot tijd met het eene been zakten; vooral de
twee Arabische knapen, die niet aandachtig genoeg den bodem, waarop zij liepen,
gadesloegen. Daarbij waren zij onbeschut voor de zon, die met een ware tropische
hitte op hun naakte lichamen scheen, en leden ten overvloede een hevigen dorst
zoodat ge wel kunt begrijpen, welk een moeilijken tocht ze maakten.
Verder westelijk verdween het jungel, strekte zich een vlakte vóór hen uit zonder boomen en geheel en al met lang verflenst gras bedekt, en scheen de grond aan
den horizon te rijzen. Hun weg ging echter dalende, totdat ze in een moeras kwamen, dat vast genoeg aan de oppervlakte gedroogd scheen, om hun den overtocht
te gunnen. Doch nauwelijks waren ze er op, of de korst week voor hun gewicht
en ze zakten tot aan hun middel in een poel van verrot gras en helm, waarin de
scherpe bladeren van het riet hun lichamen bezeerden, alsof ze met scheermessen
in aanraking kwamen en hun 't bloed uit borst en beenen stroomde. Ze zagen er
ellendig uit, toen ze uit dien poel op vasten grond kwamen; geheel en al bedekt
met vuil slijk, dat in de stralen der zon snel droogde, en een smerige, grauwe korst
vormde. Ze stoorden zich daar weinig aan, en bereikten weldra den heuvelachtigen
horizon, dien ze reeds van den morgen af blauwachtig grauw in de verte gezien
hadden.
't Verdere land, dat ze doortrokken, was weinig beter, en ze waren overgelukkig,
toen ze op den avond van den vijfden dag, na een moeitevollen marsch, aan den
voet van een kegelvormigen heuvel kwamen, dicht bij een stroom van zuiver water,
en een boschje van bamboes, welks levendig groene bladeren een aangenaam contrast vormden met het bleeke gras, dat de helder kabbelende beek omzoomde, die
over keisteenen en grint voortliep, tot waar zij over rotspunten, granietblokken en
zuilen van bazalt in den stroom nederstortte. Nu gingen ze door bladerrijke bosschen vol wilde vijgeboomen, schoone landstreken met kegelvormige heuvels, tot
ze in een groen land kwamen, waarop hier en daar prachtige boomen stonden;
daar vormden ze hun legerplaats onder een reusachtigen boom en aten hun laatste
stukje gedroogd vleesch op, elkander troostende, dat hier wild genoeg zou zijn.
't Bewijs daarvoor kregen ze dien nacht, toen ze uit hun sluimering wakker werden
door 't gebrul van een leeuw, die blijkbaar op hen aankwam. Ze konden hem door
de duisternis niet onderscheiden; alleen 't hooren slaan van zijn staart door 't stijve
gras en 't flikkeren van zijn oogen als twee vuurbollen gaf hun te kennen, waar
het monster zich bevond.
Selim, Simba en Moto hielden hun geweren, Kalulu zijn speer gereed. Abdullah
en Niani waren zoo verschrikt door 't gebrul van den koning van 't woud, dat zij
zich angstig achter de anderen verscholen. Eensklaps riep Moto: „Pap!" (vuur)
en drie schoten knalden tegelijk, en troffen den leeuw voo goed, dat hij met een
vreeselijk gebrul op den grond neerstortte. Ze wisten niet, of het dier gedood of
gekwetst was, rakelden snel wat gloeiende houtskool op een hoop, wierpen er stroo
op en bliezen het tot een vlam, bij welker schijnsel ze bevonden, dat de leeuw op
zijn rechterzijde lag, dat een zijner voorpooten afgeschoten en de breede kop bijna
vaneengespleten was.
„Gaat nu allen maar gerust slapen," zeide Moto. „Wel waarschijnlijk zal het
doode lichaam van den leeuw liefhebbers genoeg trekken, en daarom blijf ik waken."
Reeds bij 't krieken van den dag wekte hij zijn tochtgenooten en legden ze een
vuur aan, om zich te warmen na den killen nachtdauw. Kalulu sneed de klauwen
van den leeuw af, en gaf die aan Se li m, Simba, Moto en Abdullah; daar de laat
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ste ze echter weigerde, hield hij ze voor zich zelf. Simba vilde de manen af en
sneed die in zes gelijke stukken, welke hij onder zijn makkers verdeelde. Een uur
nadat men op marsch gegaan was, zag Simba een kudu, welke hij nazette en velde,
waarna ze zijn vleesch braadden en een heerlijken maaltijd deden. Zij rustten tot
twaalf uur op den middag en zetten toen hun tocht voort ,terwijl zij in de verte
kudden buffels, giraffes en antilopen zagen, die zich te goed deden aan het rijke
gras. Hier en daar werd de eentonigheid afgewisseld door een mimosa, tamarinde,
katoenboom, palmyra of anderen boom, en zagen ze boven hun hoofden den havik
wilden kalkoen, gier of wouw zweven, terwijl de kleinere vogels de takken der
boomen en die der boschjes met hun gezang verlevendigden. Toen ze dien avond
bij het vuur van hun kamp gezeten waren, zeide Kalulu, dat hij vermoedde, den
volgenden dag teekenen van bebouwing en bevolking te zullen zien, daar ze dicht bij
het meer moesten zijn. Inderdaad, den volgenden morgen hadden ze ter nauwernood eenige uren gereisd, toen Simba, die vooruit was, een korenveld zag, hetwelk
onze reizigers wel eenigszins in onrust bracht; doch zij herinnerden zich, dat Ferodia
ver van daar moest zijn en dat het volk misschien nooit gehoord had van een man,
die zich zoo gevreesd gemaakt had door zijn woest en wreed karakter. Het korenveld langsgaande, kwamen zij aan een rivier, die naar het Noorden stroomde.
Terwijl zij door het hooge gras liepen dat aan haar oevers wies, gaf Niani eensklaps
een zachten gil en wees hij met zijn vinger naar iets, dat dicht bij den oever verborgen lag. Het was een kano met vier riemen. Men raadpleegde fluisterend en
Moto ried aan, om zich niet bloot te geven, maar zich in het eerste boschje het
beste te verschuilen: een raad, dien ze terstond opvolgden. Een paar honderd ellen
van 't voorwerp hunner vrees vonden ze zulk een boschje, waarin ze nederhurkten
en Niani op post zetten, om nauwkeurig alles gade te slaan.
„Tot welk volk denkt gij dat zij behooren?" vroeg Simba.
„Ik denk dat het Waliemba's zijn," antwoordde Kalulu, „en dat de kano aan
eenige jagers behoort, die zich op de jacht bevinden."
Moto stelde toen voor, om tot middernacht te wachten, dan in de kano te gaan
en de rivier af te drijven. Simba en Kalulu waren 't met hem eens; maar Selim en
Abdullah verzetten zich tegen 't voorstel, daar het een daad van vijandigheid zou
wezen tegen een stam, die hun niets in den weg had gelegd, en ook een daad van
oneerlijkheid. Simba, Moto en Kalulu brachten echter zulke duchtige gronden aan,
dat de beide anderen wel moesten zwijgen. Ze waren, zeiden ze, in een land, waarin
ieders hand tegen hen opgeheven was en ze, gering in aantal als ze waren, niet
konden verwachten, altijd gelukkig te ontsnappen. De voorzichtigheid gebood hun
dus, alle middelen aan te grijpen om niet weer in h anden te vallen, en als ze deze
gunstige gelegenheid niet aangrepen, zouden ze misschien weinige uren later zich
hun besluiteloosheid beklagen, wanneer ze in nog erger handen kwamen dan die
van Ferodia. Zoo wachtten ze den nacht af.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

OP HET MEER TANGANIKA.
De nacht was stil en zij vonden spoedig de kano, waarin ze zonder een woord
te spreken plaats namen. Simba en Moto grepen elk een riem en roeiden de boot
uit het riet totdat zij de rivier bereikten en, zacht hun riemen in het water slaande,
stuurden ze hun vaartuig zoo, dat ze het onder bescherming van 't hooge gras en
de mangoeboomen zonder gedruisch voort konden stuwen. Weldra kwamen ze aan
het dorp en lieten er zich met den stroom doorheen voeren; daarop namen ook
Kalulu en Selim ieder een riem ter hand en was het of boomen en struiken hun
voorbijvlogen.
De sterren boven hun hoofd verlichtten hun tocht, de stroom der rivier hielp
hen en ze gingen met zulk een snelheid, dat de langste dagen van hun marsch et
niet mee konden vergeleken worden. De dag kwam aan en ze zagen heuvels met
groote boomen begroeid, maar geen teeken van landbouw. Soms stroomde de rivier
zoo snel, dat het was of ze een wedstrijd hielden tusschen de rotsen die haar omzoomden; langzamerhand werd zij breeder en bedaarder van loop, door h • • •
mateteriet omzoomd. Na eenigen tijd gerust en hun maal met gedroogd vleesc
gedaan te hebben, zetten ze hun tocht voort. Lage, zandige eilanden bevonden zich
in 't midden van de rivier, bedekt met riet, waarop verscheidene krokodillen zich
in de zon lagen te koesteren, die echter bij 't hooren der roeislagen in hun vochtige woningen vluchtten. Dien avond om negen uur hielden ze stil in de diepten
van een moerassige plaats, onder de schaduw van mangoeboomen, en legden zich
op den bodem van de kano te slapen. Midden in den nacht ontwaakten ze verfrischt, aten wat gedroogd vleesch en roeiden verder.
Nog één nacht brachten zij op de rivier door, en toen de opgaande zon de
nevelen verdreef, waren ze eindelijk op het lang verwachte meer Tanganika of

Liemba.
Maar ze waren nog niet veilig; hun vervolgers konden hun op de hielen zijn en
ze moesten nog lang en ver roeien, eer men kon zeggen, dat ze buiten gevaar waren.
Selim en Kalulu werden afgelost door Abdullah en Niani, maar Simba en Moto
waren onvermoeid.
Ze volgden den rechteroever van het meer acht uren lang; toen voeren ze
aan wal, onder beschutting van een eiland, om elkander te omhelzen in het denk-

beeld dat ze veilig waren.
„O, Kalulu! We zijn veilig!" riep Selim uit.
„Ja, mijn broeder; voor 't oogenblik wel," zesde Kalulu. ”Maar Zanzibar is yes
kier vandaan, niet waar?"

„ja, omtrent vijf manen; maar als we Usowa bereiken, hebben we niets meer
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t~ vreezen. Moto zegt, dat die volken vrienden van de Arabieren zijn. Doch vindt
ge het hier niet schoont'
"Ja, maar laat ons naar 't hoogste punt van 't eiland gaan," zeide Kalulu, "dan
hebben we daar een koele bries, veel koeler dan hier beneden."
In weinige minuten hadden ze 't hoogste punt van 't eiland bereikt, en onder
de schaduw van een mimosa zittende, die haar takken ver uitspreidde, bewonderden
%ij de schoonheid van 't landschap, dat zich voor hen uitbreidde. Daarop gingen zij
al8p~n.

Ze werden wakker gemaakt door Simba, die hun kwam mededeelen, dat het tijd
werd om te vertrekken, gingen den heuvel af, stapten in hun boot en verlieten het
eiland Mimosa, op hetwelk zij geslapen hadden. Ze hielden de kano ver genoeg
van den oever, om niet opgehouden te worden door visschersbooten. En zoo kwam
de morgen weer aan en zagen onze vluchtelingen scherp uit naar bewoners aan
den oever; maar verzekerd, dat er geen waren, -roeiden ze dichter naar den kant
en voeren een baai in, die door twee heuvels omzoomd was, om hun geluk op de
jacht te beproeven, daar hun voorraad van vleesch geducht geminderd was.
Gelukkiger plaats konden ze niet gekozen hebben; want inplaats van riet en
gras, dat gewoonlijk den oever van een meer bij den mond eener rivier omzoomt, waren
hier een aantal vruchtboomen, die rijpe vruchten droegen, als de singwe, een ovale
vrucht in den vorm van een pruim, maar pikanter van smaak dan onze pruimen, en
de gele mbembre, een steenvrucht in den vorm eener kleine perzik, wier vleesch
veel heeft van dat eener peer en naar beiden smaakt. Toen ze zich met handenvol
aan deze heerlijke vrucht verkwikt hadden, stelde Kalulu voor, dat hij en Selim
naar den eenen kant, Moto en Abdullah naar den tegenovergestelden op de jacht
zouden gaan, en Simba en Niani onderwijl op de kano zouden passen.
Kalulu, met zijn speer, en Selim, met zijn buks gewapend, gingen door kreupelhout
en een klein boschje, zonder eenig wild te ontmoeten, toen ze eensklaps aan een
vlakke landstreek kwamen, op welke hier en daar een boom stond en in de verte
een kudde zebra's, die aan 't spelen waren, elkaar in den nel'.>tten of elkaar
schopten. Selim legde zijn geweer aan en mikte op een volmaakt koninklijk dier,
zoo groot en schoon was het. Het was de leider van de kudde; hij had het eerst
de indringers gezien en was juist bezig ze met een opgericht hoofd en edele houding
gade te slaan, toen Selim's schot afging en het prachtige dier omverrolde. terwijJ
de kudde met een angstig gehinnik op de vlucht ging, om zich voor de jagers te
beveiligen, die vroolijk en vlug op 't heerlijke wild afgingen.
De gewonde zebra lag nog op den grond, en Selim, die meende dat hij dood was,
vergat in zijn ijver om het schoone dier te zien, den plicht des Muzelmans: het de
keel af te snijden en te laten uitbloeden. Hij ging schrijlings op den rug van het
beest zitten, pakte het bij de manen en zeide schertsend tegen Kalulu:
"Ik wou dat ik zoo'n paard had, om mij naar Zanzibar te brengen."
Op 't zelfde oogenblik, terwijl hij deed alsof hij er op reed, rees de zebra eensklaps
zoo snel op, dat de knaap geen tijd had om er zich af te werpen en op den rug
van het dier naar de kudde gevoerd werd. Kalulu uitte een kreet van schrik, spande
zijn boog en schoot een pijl diep in de zijde van den hollenden zebra, die daardoor
Dog .tot te meer spoed werd aangezet.
AIs aan den grond genageld stond Kalulu daar. Hij hoorde het vroolijk hinniken
der andere zebras, toen ze hun heer en leider weerzagen: hij zag hoe ze hem om...
ringden en wantrouwig den rijder aankeken, hoe ze woest over 't open veld renden
en met opgestoken ooren op Selim aankwamen en hem met hun achterhoeven
schopten, terwijl eindelijk de geheele kudde in het bosch verdween. Dit gezicht deed
Kalulu uit den staat van wezenloosheid terugkeeren, waarin hij gedompeld was geWeest. Hij snelde terstond naar het bivouac, deelde Simba in weinige woorden mede
wat er gebeurd was, en verzocht hem, hem te vergezellen. Deze nam terstond zijn

88

Op het meer Tanganika.

geweer, gebood Niani, die ook wilde meegaan, bij de kano te blijven en volgde
Kalulu, die reeds vooruitgesneld was. 't Scheen wel een wedloop, welken onze
beide vrienden hielden, terwijl ze toch gelijker tijd opmerkten, welken weg de
hoeven der zebra's genomen hadden. Het spoor van bloed, hetwelk het gras hier
en daar kleurde, toonde dat de zebra nog al wat van dat roode vocht moest verloren hebben en deed hen hopen, dat hij wel zijn loop verminderd zou hebben en
daardoor ook de voortgang der kudde vertraagd zou zijn, zoodat 't hun mogelijk
zou wezen, Selim nog te bereiken. Hoe stonden ze echter verbaasd en welk een
juichtoon kwam er van hun lippen, toen ze daar den jongen onbezeerd en heel koelbloedig op hen zagen afkomen. En 't was hoog tijd, want ze waren uitgeput van
'í loopen en zetten zich op den grond neer, hijgend en met harten, die sloegen als
een hamer. Selim verhaalde hun hoe de zebra, welken hij bereed, eindelijk door
bloedverlies was neergevallen, hoe hij er was afgesprongen en zich achter een boom
verborgen had, terwijl de kudde, haar heer op den grond ziende liggen, met een
schril gehinnik op de vlucht geslagen was. Hierop gingen alle drie naar de plaats
waar het dier lag, om er zooveel van 't beste vleesch af te snijden als ze konden
dragen, en nu begaven ze zich naar den boom, waaronder Selim, onverstandig genoeg, zijn buks op den grond had gelegd, toen hij den zebra bekeek. Weldra
daarop kwam men in 't bivouac, waar zij hartelijk door Moto en Abdullah verwelkomd werden, die een jongen buffel gedood hadden, wiens vleesch reeds hing
te braden en een heerlijk avondmaal beloofde.
Den volgenden morgen zetten zij hun tocht voort onder 't genot van de schoone
natuurtooneelen, welke de oevers van 't meer opleverden. Nu eens was 't een rivier.
die haar water er in ontlastte, dan een bosch mangroves, dat donker afstak, dan
weer het reusachtige mateteriet, dat met zijn scherpe, door den wind bewogen bladeren uit de fijnste zijde scheen geweven te zijn, kortom, een rijke, weelderige plantengroei en een afwisseling van kleuren, welke 't oog aangenaam aandeden. Daarbij
't gezang of gekras van de vogelen, die in riet of boomtakken een schuilplaats
zochten: zoowel den bezigen kleinen koningsvisscher, als de slanke duikereend, den
gekuifden kraanvogel, als den pelikaan met zijn langen zakbek. Ze zagen ook wilde
platanen en Guineesche palmboomen, ook groene tamarinden, en schaduwrijke, wilde
vijgenboomen. En tusschen 't riet en in de verinspringende kreken zagen ze krokodillen en nijlpaarden spelen en dartelen of zich in de zon koesteren.
Toen werd het vaarwater smaller en bracht een sterke stroom hen veilig naar 't
Noorden, in een grooter en uitgestrekter meer, hetwelk zij als dat van Ujiji herkenden. Nu en dan gingen zij dorpen voorbij, welke ze zorgvuldig vermeden en
's nachts rustten ze in de diepste schuilhoeken van een rietland uit of op 't een
of ander eenzaam eiland, ver van alle bewoonde plaatsen; ze hadden nu hoop,
dat ze Usowa in veiligheid zouden bereiken.
Maar op den zesden dag, nadat ze 't meer waren ingestevend, kwam er een
zware storm op, vergezeld van bliksem en vreeselijke regenvlagen. De golven van
't meer verhieven zich met witte, schuimende koppen en werden al hooger en hooger
opgejaagd door den bulderenden wind, en hun kano werd zoo vreeselijk door 't
woeste water geslingerd, dat ze vreesden te zullen vergaan. Simba en Moto hanteerden met reuzenkracht hun riemen; maar de hevige wind lachte met hun pogingen
en blies het ranke vaartuig voor zich heen, terwijl de golven het tot haar speelbal
maakten. De bliksem schoot in alle richtingen door de zwarte wolken heen en
de donder liet zich schier onafgebroken hooren; terwijl de regen, die als een zond-.
vloed neerviel, hun kano op den koop toe met water vulde, 't geen ze met hun handen

moesten uithoozen, wilden ze niet zinkan. Eindelijk werd de regen wat minder en
konden ze voor zich uitzien en waarnemen, waar wind en golven hun niet meer
te besturen vaartuig heendreven, .
Helaas! 't was naar een bewoond gedeelte
van de kust, en wat hun nog meer angst aanjoeg was, dat zij een groote menigte
, ,
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volks aan den oever zagen staan. De kust te ontwijken was onmogelijk: ze waren
reeds in de branding geraakt, die hen met onweerstaanbaar geweld derwaarts dreef
een vreeselijke hooge golf sloeg Simba. die nog pogingen aanwendde om af te houden, de riem uit de hand, een tweede lichtte het vaartuig op en een derde wierp
het met zijn bemanning op de kust, waar ze, nog eer ze konden opstaan, door ruwe
handen werden aangegrepen en andermaal tot slaven gemaakt.
Het volk, onder 't welk de storm hen geworpen had, bleek een nomadische stam
te zijn, de Wazavila's, die hun hutten hier en daar tusschen Zuidelijk Unyamwezi
en Liemba, van Usowa tot aan de grenzen van Ututa opslaan. Geen tegenweer
baatte; aan handen en voeten gebonden, werden zij onder een beschuttend dak gebracht. 't Opperhoofd van deze rooverbende heette Casima; zijn volk, vrouwen en
kinderen meegerekend, bedroeg omtrent driehonderd zielen. Ongeveer vier maanden
tevoren waren ze uit hun woonplaats, Benzani, beoosten Usowa, vertrokken, werwaarts ze nu besloten terug te keeren. Simba en Moto hoorden dit plan, toen 't
opperhoofd er met zijn volk over raadpleegde, en oordeelden, dat een ontsnapping
gemakkelijk zou zijn, als ze maar voorzichtig waren in hun gedragingen. Wat hun
aanging, zij wisten zich te beheerschen ook voor Niani behoefden zij niet bang te
zijn, maar wel voor 't ontembare Kututa'sche opperhoofd en de beide even onbuigzame Arabieren.
Zoodra 't weer bedaarde, bonden de roovers hun gevangenen met sterke banden
van versche buffelhuid om den hals aan elkander en gingen op weg, meestal Oostwaarts trekkende, doch met zulke bochten en omwegen, dat Moto niet recht kon
uitmaken, welken weg zij namen.
Dien nacht sloegen ze hun bivouac in een dicht bosch op, en zorgden er voor,
hun gevangenen nauw te bewaken, 't geen echter vrij noodeloos was; want ondanks
de banden om hun hals en die welke hun handen op den rug knevelden, vielen ze,
tengevolge van de uitgestane vermoeienis, weldra in diepen slaap.
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.

KALLILLI OPNIEUW IN HANDEN ZIJNER VIJANDEN.
De ongelukkige gevangenen werden met zonsopgang op vrij ruwe wijze door
stooten met de schachten der speren uit hun slaap gewekt. Kalulu werd daarmaar Moto wist hem over te halen, zijn toorn niet te laten
overeducht driftig,
behandelin .
blijken,
uit vrees oor nog erger behandeling.
l
Nadat zij een weinig geloopen hadden, hoorde Moto zijn bewakers spreken van
een aanval ,dien Casima voornemens was dien avond op een dorp te doen, welks
mannelijke bewoners, zooals hij vernomen had, voor 't grootste deel op een jachtexpeditie uit waren en slechts weinig weerbare mannen hadden achtergelaten, terwijl
er een aantal vrouwen en kinderen was. Het dorp behoorde aan een afgezonderden
stam der Noordelijke Wabemba's, ook wel Bobemba's genaamd.
Tegen den avond hielden de Wazavila's halt in een dicht boschje. Daar de slaven
geen vuren mochten aanmaken, moesten ze hun Turksche tarwe ongeroosterd eten,
een vrij harde taak, ook voor 't stevigste gebit. Intusschen slepen de krijgslieden hun
speren en onderzochten de pezen hunner bogen. Omtrent drie uur nadat de avond
gevallen was, ging de geheele bende, 150 m an sterk, op marsch, slechts een twintigtal mannen achterlatende ter bewaking der gevangenen. Hoe dezen ook toeluisterden, ze hoorden niets; na een paar uur echter zagen ze een rood schijnsel boven
de toppen der boomen, en ze begrepen slechts al te goed de beteekenis daarvan.
Tegen middernacht kwamen de booswichten terug ongeveer tweehonderd vijftig
vrouwen en kinderen en eenige grijsaards met zich voerende. Het bevel tot opmarcheeren werd gegeven en nu joegen ze hun slaven met speer, zwaard en stok voort
door ongebaand jungel en bosch, om ver te zijn, eer de terugkeerende Wabemba's
zich op hen wreken en hun de geroofde vrouwen en kinderen weer ontnemen zouden.
Stap voor stap door dat ongebaande jungel en bosch, hetwelk oneindig scheen,
bevochtigden die ongelukkigen den grond met hun bloedig zweet; stap voor stap
gaven ze lucht aan hun lijden in heete tranen en gekerm, door hun onbarmhartige
meesters met slagen op hun rug beantwoord. Doch 't is onmogelijk al de ellende te
beschrijven, welke deze pas nog zoo gelukkige menschen moesten verduren, en 't
gezicht daarvan genas Selim en Abdullah voor immer van het drijven van handel
in slaven. De ongelukkigen! dagelijks stierven er van vermoeienis, uitputting en
honger. Den vijftienden dag kwam men aan een bevolkte vlakte, waar men twee
slaven verkocht en van de opbrengst aan ieder hoofd voor hoofd een week levensmiddelen uitdeelde. De Wazavila's hadden nu 170 slaven van de 250 over; tachtig
waren er op den weg gestorven.
Gedurende den geheelen volgenden marsch regende het onophoudelijk, en toen
zij nu door een vlakte gingen, kwam daar zooveel water van de hooge gronden,
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dat het op de meeste plaatsen zes duim, ja, op sommige nog hooger stond. Hier
waren de W azavila' s genoodzaakt, hun slaven twee dagen rust te gunnen, daar ze
de Bungwa over moesten, een rivier, die gedurende het regenseizoen altijd buiten
haar oevers treedt. Moto, die dat gehoord had, deelde het aan zijn metgezellen mede,
en oordeelde 't een geschikt tijdstip om de vlucht te nemen. Simba en de anderen
waren 't met hem eens, en zoo werd er toe besloten.
't Was reeds avond, eer men aan de buiten haar oevers getreden Bungwa kwam.
en de Wazavila's wilden die over, want ze konden onmogelijk den nacht op een
plaats doorbrengen, waar ze tot over de enkels in 't water stonden, terwijl zich aan
de overzijde een hoog, droog bergland bevond. Twee krijgslieden begaven zich
voorzichtig in den stroom, om over zijn diepte en snelheid te oordeelen. Aan de pogingen~ welke zij aanwendden om te blijven staan, kon men bemerken dat de rivier.
waarin ze tot boven de schouders stonden, vrij wat menschenlevens zou kosten.
Onze zes vrienden stonden dicht bij den oever toen deze proef genomen werd, en
zoodra de beide krijgslieden er goed en wel over waren, verzocht Moto een zijner
bewakers zijn handen los te maken, die op zijn rug gebonden waren, opdat hij over
de rivier mocht kunnen zwemmen. Deze deed dat bij hem en bij de andere viif,
en maakte tevens de koorden los, waarmede hun halsbanden aan elkander zaten.
Simba ging vooruit, met Selim en Abdullah aan de hand. Moto nam Niani. Kalulu
legde zijn hand op Moto's schouder, om hem ~ls waterbreker te gebruiken en tevens
Niani te onder steunen. Toen Simba 't midden der rivier bereikt had, raakten de
beide Arabische knapen van de been; 't zelfde geschiedde met Niani, terwijl Kalulu
moeite had om te blijven staan, zoo sterk was de vloed.
Ongeveer twintig krijgslieden volgden onze 'vrienden en hielden ieder een vrouw
of een kind aan de hand; maar de voorste van hen was ongelukkig, want de vrouw,
welke hij vast had, kon geen weerstand bieden aan den vloed, wilde zich losrukken
en haalde hem daardoor mede met den snellen stroom. Hij liet haar los en zwom
naar den oever. 't Was een geschreeuw en gegil, en tal van vrouwen en kinderen
verdronken. Toen beval Casima, dat elke twee krijgslieden een vrouw tusschen
zich in zouden nemen.
Terwijl nu twee van de drie krijgslieden, die Simba, Moto en de vier anderen
moesten bewaken, hun wapens neerlegden, om hun makker te helpen met de vrouwen
aan .land te komen, gaf de reus zijn vrienden eensklaps een wenkt greep de speer,
op welke de teruggebleven Wazavila leunde, .pakte hem zelf onverhoeds beet en
slingerde hem met het hoofd vooruit in de rivier zonder dat hij den tijd had gehad,
een kreet te uiten. Terstond raapte Moto de bogen en pijlen op van de twee mannen,
die geknield aan den oever lagen, en zette men het op een locpen. Toen men 't
gegil en geschreeuw niet meer hoorde, ging de tocht langzamer voort, tot aan den
morgen, die hun deed zien dat zij in een geheel andere landstreek warent en wel
aan den voet van een gebergte, waar zij een voldoende schuilplaats zouden vinden
tegen elke vervolging van de W azavila's.
,
Ongeveer op den middag waren ze diep genoeg in 't gebergte om halt te houden
en uit te rusten. Hun maaltijd was vreeselijk schraal, daar ze niets dan het Turksche koren hadden, dat met zooveel moeite vermalen werd. Simba vond dat geen
eten voor een vrij mant en stelde voor om op de jacht te gaan. Kalulu bood aan
hem te vergezellen en nam een boog en pijlkoker mede, terwijl Simba zich met zij·n
speer wapende. Niet lang hadden ze geloopen, toen ze een prachtigen eland hemerktent die onder een boom lag te herkauwen. Als een slang kroop Kalulu door
·t hooge gras, tot het dier onder zijn schot was; toen joeg hij een pijl achter den
linkerschouder van het dier, dat, midden in 't hart getroffen, dood neerviel. Nu keëlc
Kalulu naar Slmba, om hem 't heugelijke nieuws mee te deelen, en bemerkte met
verbazing, dat de reus een stuk van zijn speer afgebroken en zijn lendekleedje om
zijn linkerhand gewonden had, terwijl hij in een houding stond om zich tegen ft een
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of ander te verdedigen.
Terstond snelde hij zijn vriend te hulp, en zag eensklaps een luipaard, die met een
vreeselijk gebrul op Simba afsprong. Deze stak zijn omwonden hand in den muil
en zijn speer in 't lichaam van het bloeddorstige dier, dat zijn scherpe klauwen in
de rechterdij en knie van den naakten man sloeg, welke hij vreeselijk openscheurde.
Maar zijn tanden waren hem tot niets nat, daar de neger hem de omwondene hand
steeds in den muil duwde. Kalulu schoot achtereen drie pijlen op het monster af. en
de luipaard, in 't hart gewond, liet zijn prooi los en viel dood voor Simba neder. die
echter deerlijk gehavend was. Toen Kalulu hem beklaagde, zeide hij:
„Had ik gisteren maar een stuk van den eland, dien gij geschoten hebt, kunnen
eten, dan zou ik dat beest dubbel toegevouwen hebben. Maar wie kan sterk zijn,
als hij zestien dagen van koren moet leven? Dat is kost voor ezels; vleesch is
voedsel voor menschen."
„Hoor eens, Simba, rust gij wat onder dien boom uit; dan ga ik onze vrienden
halen. 't Is veel gemakkelijker dat zij hier komen, dan dat we den eland naar de
plaats sleepen, waar zij zijn. En hier hebt gij mijn lendekleed, om uw wonden mee
te verbinden."
Toen de anderen bij Simba kwamen, maakten zij zich zeer ongerust over zijn
bloedverlies. 'tWas dan ook een akeliq gezicht, die geheel met bloed doorweekte
lappen te zien.
„Kom, kom!" zeide Simba. „'t Zijn maar vleeschwonden; ik zal er niet aan sterven. Maak maar gauw vuur aan, en rooster daar een ferm stuk van den eland op;
dat zal mij goeddoen."
Terwijl nu de anderen naar den eland gingen, waarvan Moto met Simba's speer
eenige stukken afsneed, zocht Kalulu een stuk stijven, drogen boombast, waarop hij
eenig zand strooide, hetwelk hij eerst droog en warm had gemaakt door 't in de
palmen zijner handen te wrijven. Nu nam hij den sterksten pijl uit zijn pijlkoker,
sneed er de veders en de gleuf af en maakte het boveneind vlak. Toen verzamelde
hij wat droge bladeren en verdroogd gras in het midden, en begon den pijl tusschen
zijn handpalmen rond te draaien, zoodanig dat hij hem steeds naar beneden drukte.
Weldra ging er rook uit op, kort daarop een paar vonken en zoo had men binnen
weinig tijds vuur.
„Zoo maken de Watuta's vuur," zeide Kalulu tegen Abdullah. Daarop ging hij
naar den luipaard, dien hij vilde, om een gedeelte er van voor een lendekleedje te
gebruiken, daar Moto 't zijne gebezigd had, om er Simba's wonden mee te verbinden. Deze at van het vleesch des elands tweemaal zooveel als een der anderen,
zeggende, dat vleesch de beste medicijn voor wonden was. Met dat al was hij
toch zoo ziek, dat men hier twee dagen lang moest vertoeven. Nu zou dit op de
plaats, waar zij waren, gansch niet onaangenaam geweest zijn; maar 't was in den
regentijd en de winden dreven van tijd tot tijd zware buien aan, die 't hun vrij
lastig maakten. Gelukkig dat ze voor alle vervolging van menschen veilig waren.
Den derden dag echter gingen ze op reis en namen hun richting genoegzaam Noordwestelijk. Acht dagen later waren Simba's wonden geheel en al genezen.
Terwijl ze zoo rustig voortliepen, floot er eensklaps een pijl om Simba's oor, en
toen nog een en nog een. Kalulu's geoefend oor herkende terstond het geluid, en
zich omwendende, zag hij eenige zwarten, in een dicht kreupelbosch verborgen.
„Snel! Simba! Moto! Selim! Niani! Loopt om die hoogte heen! Ik kom straks bij u
en blijf hier, om die kerels uit hun schuilhoek te brengen en hun te toongin hoe een
Mtuta'sch opperhoofd kan vechten."
„Neen," zeide Simba. „Wij gaan niet zonder u. Ga mee, Kalulu."
„Heb geen vrees voor mij," hernam Kalulu. „Denk slechts om de Arabische jongens en om Niani. Ik bid u, gaat!"
Zoodra zijn vrienden weg waren, strompelde Kalulu, alsof hij zwaar gekwetst
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was. naar een boom, om zich daarachter te verbergen; doch zoodra hij er was,
deed hij een pijl op zijn boog en nam drie andere in zijn linkerhand. VJ eldra kwamen er zes man uit het kreupelhout springen en omringden den boom, waarachter
ons jong opperhoofd verborgen was. Een van hen wierp zijn speer naar hem toe,
die nog geen el van Kalulu's voeten bleef liggen. De knaap bewoog zich echter niet.
Een tweede spies viel naast hem neer; toen kwam er een assegaai en een lange
werpspies, die in den bast des booms vlak boven zijn hoofd bleef zitten. Daar
Kalulu zich steeds onbewegelijk hield, oordeelden zij, dat hij te zwaar gekwetst
was, en sprong er een op hem af. Doch op 't zelfde oogenblik doorboorde een pijl
den neger de borst, zoodat hij achterover neerviel, en eer de anderen zich verbergen
konden, was er een tweede in de zijde gewond. Toen greep Kalulu de beide speren
en de assegaai, welke men op hem gemikt had, hief den Watuta'schen oorlogskreet
aan en sprong, licht als een antilope, door het dunne jungel heen. Nu wilden de vier
anderen hem najagen; doch 't jonge opperhoofd verschool zich in een doornstruik,
die op een kleine verhevenheid stond, schoot den voorsten een pijl door de keel,
zoodat hij, zonder een geluid te geven, levenloos nederzonk. en joeg toen den
achterste van de drie overgeblevenen, die 't op hun beurt op een loopen zetten,
een pijl tot aan de nieren in den rug. Toen kwam hij uit zijn schuilplaats te voorschiin, en ziende, dat de beide laatsten te ver waren, om hen met hoop op een goeden
uitslag te vervolgen, raapte hij doodbedaard de speren, bogen en pijlen van de
twee. welke hij 't laatst gedood had, op, en begaf zich naar zijn makkers, welke
hü naar het tooneel van den striid bracht. Simba, die tot hiertoe Kalulu nog maar
als een jongen beschouwd had, hoewel sterk en vlug voor zijn jaren, had nu een
onbepaalde achting voor hem opgevat, en keek met ongeveinsden eerbied tot hem op.
Hun weg over 't gebergte voortzettende, kwamen ze na eenige dagen reizens in
een boschje, waar ze hun legerplaats opsloegen. Dat boschje lag aan een gebaanden
weg, welke hen, volgens Moto, op dien naar Unyanyembe zou brengen. Daar ze
hun laatste voedsel gebruikten en de maaltijd nog al vrij schraal was, stelde Kalulu
voor, om met zijn boog uit te gaan, en te zien, of hij 't een of ander wild kon
opsporen. Ofschoon men hem sterk afried om zonder Simba en Moto te gaan, ja,
Selim en Abdullah hem smeekten om bij hen te blijven, daar men den volgenden
morgen wel wat zou opjagen, lachte hij hen uit en zeide, dat hij wel op zichzelf ZOl!
passen. Daar men zag, dat er toch niets aan te doen was, liet men hem begaan.
't Scheen echter, dat het geluk hem vanavond niet dienstig zou zijn; want hij ontmoette nergens eenig wild. Uit het boschje tredende, ging hij een vlakte over naar
een grooter bosch, waar hij beter hoopte te slagen. Niet lang was hij er in, of hij
zag tusschen de beomen door rook opstijgen. Wat kon die rook zijn? Een dorp
was het niet; want de streek was hier onbewoond. Als een ware zoon van 't woud,
een echt jager, moest hij weten waar die rook vandaan kwam, en sloop hij behoedzaam nader, tot hij zoo dicht bij was, dat hij stemmen hoorde. Achtereen boom
verscholen zag hij mannen met tulbanden op 't hoofd, in lange gewaden gehuld,
die tot op hun voeten nederhingen, zooals (Selim had het hem meermalen verteld)
de Arabieren in Zanzibar droegen. Dat moesten dus Arabieren zijn. Derhalve vrienden van Selim, ook zijn vrienden, daar hij een broeder van Selim was. Een ooqenblik was hij van plan, de goede tijding aan zijn vrienden te gaan mededeelen: daar
bij (de onnoozele knaap) niet anders dacht, of al de Arabieren waren goed. en
braaf, zooals Selim en Abdullah, en ze zouden dus hem en zijn reisgenooten met
open armen ontvangen. Had hij 't maar gedaan; hij zou zich en zijn vrienden veel
leeds bespaard hebben.
"Ik zal hun eerst berichten," zeide hij, "dat Selimen Abdullah nog in leven zijn,
dan zuHen zij zich zeker verheugen, en ons den weg naar Zanzibar gemakkelijk
maken.
Dit zeggende kwam hij uit zijn schuilplaats en wandelde regelrecht op het kamp
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af. Spoedig zag men hem en noodigde hem met de woorden: .,Hi. Ndgu! njo I"
[Heldaar, broeder, kom hier I) uit, om nader te komen.
Zonder eenig kwaad vermoeden trad Kalulu naar hen toe. 't 'Waren een dertigtal
mannen; drie van hen schenen opperhoofden te zijn; ze waren echter niet blank
zooals Selim en Abdullah. De oudste der drie, die erg van de kinderpokken gE>
schonden was en een lichten bamboesstok in de hand had, wendde zich tot hem.
"Wie ben je]" vroeg hij hem. "Waar kom je vandaan, en wat doe je zoo alleen
in het bosch?"
,,Ik ben een vluchteling, even als mijn vijf makkers," antwoordde Kalulu in gebroken Kisawhilisch, de kusttaal. "En ik ben zeer blij, dat we Arabieren gevonden
hebben, met wie we de reis naar Zanzibar kunnen doen."
De pokdalige wendde zich nu tot de beide anderen in een taal welke Kalulu niet
verstond. Het opperhoofd ,- hij was geen Arabier, maar half neger en half Arabier
-- ging nu zitten en wenkte Kalulu om zich naast hem neder te zetten. De nieta·
kwaads vermoedende knaap hield dit voor een goed teeken.
"Zijt ge Arabieren?" vroeg hij aan 'topper/hoofd.
"Voorzeker, MashallaI waarvoor Weidt gij ons dan?"
"Ik we~~ het niet. Ik dacht wel, dat gij Arabieren waart; maar ik was er niet
zeker van.
Op 't zelfde oogenbUk werd hij door een half dozijn mannen van achteren aan...
gegrepen, ontwapend en, eer hij 't vermoedde, was hem een ijzeren halsband 0JJ1.00
gedaan, waaraan een stevige keten zat.
"Wat moet dat beteekenen?" vroeg Kalulu verontwaardigd.
"Dat gij mijn slaaf zijt," antwoordde 'topperhoofd.
"Ik ben j}~en slaaf! Kent ge Selim1"
"Selim? Welken Selim Ik ken zooveel Selims.'
"Mijn Selim. Een blanken Arabischen knaap, zoowat van mijn Iengte,"
"En wat is er van dien Selim1"
"Hij is mijn broeder."
"Uw broeder? Een blanke Arabische jongen jouw broeder1 Hond van een heidenl"
"We hebben de plechtigheid der verbroedering ondergaan. Ik ben de koning der
Waruta's."
"Jij de koning der Watuta'sl Ha! Ha! Hal We hebben hier koningen bij de vleet
bij ons. Zie je die vrouw daarginds? Dat is de koningin van Uwemba. Koningen
brengen goed geld op. Al was je koning van al de duivels, en de broeder van alle
Arabische Selims ,- thans ben je mijn slaaf en de knapste, dien ik ooit gehad heb,
Onder de honderd dollars geef ik je niet. WallahiI Mannen! ketent hem aan den
ploeg! En dan, breekt het kamp op! 'We gaan op reis!"
"Luister, opperhoofd! Ik ben uw slaaf nietI Laat mij gaan! Selim en Abdullah
zullen boos op u zijn, als ge mij houdt. Laat mij gaan, opperhoofd! Laat mij naar
mijn legerplaats teruggaan. Ze is hier dichtbij."
" Zwijg! Geen woord meer! De Arabieren weten, hoe ze slaven moeten behandelen. Voor de onwilligen is 't juk, behalve de ketenen. Ben je weerspannig, dan
krijg je behalve den halsband nog 't juk om je hals. Voor slaven, die wat veel
praats hebben, gebruiken we den stok!"
Kalulu was wanhopig, het bloed steeg hem naar 't hoofd -' hij werd woedenel
sprong op den ellendeling af, greep hem beet en wilde hem met zijn ketenen de
hersens inslaan; doch hij had met mannen te doen, die met wanhopige slaven wisten
om te gaan. Van 't opperhoofd afgescheurd, geschopt, met vuisten geslagen, bijna
verworgd viel hij op den grond. En nu werd de ongelukkige koningszoon vreeselijk
gegeeseld, terwijl hij zich zoo woedend verweerde, dat zes man werk hadden hem
vast te houden. Terstond daarna ging de karavaan op weg -- en Kalulu was voor
altijd van zijn vrienden gescheiden.

VIJFTIENDE HOOFDSTIOC
OP WEG NAAP HUIS.
We gaan naar de legerplaats onzer vrienden terug. De zon is ondergegaan en ft is
pikdonker. Simba staat aan de opening met een angstig gelaat; want zijn jonge
vriend Kalulu is nog niet terug. Moto, Selim en Abdullah zitten even ongerust in
't l~ger en luisteren of ze geen voetstap hocren.
"Wat kan er met hem gebeurd zijn?" zeide Simba. "Zou hij verdwaald zijn, Moto?"
"Verdwaald? Kalulu kan nooit verdwalen. Hij heeft zeker een goed stuk wild
gesohot,~n en zich zoozeer met vleesch beladen, dat hij slechts langzaam. kan voortkomen.
"Ik wou, dat hij maar niet alleen gegaan was," zeide Selim. "Als hem maar niet
wat overkomen is."
"Wat kwaad zou hem hebben kunnen overkomen, behalve een ontmoeting met
een leeuw of een luipaard? Maar daar is Kalulu tegen opgewassen."
't Werd al later en later, maar Kalulu verscheen niet.
"Welken weg heeft hij ingeslagen; weet ge 't ook, Moto?" vroeg Simba.
"Ik geloof dien naar Unyanyembe," antwoordde Moto. "Maar hij kan immers
in 't bosch een anderen weg gegaan zijn. Als hij 'teen of ander wUd heeft gezien.
IS hij niet in 't boschje gebleven."
"Nu, ik ga hem opzoeken. Ga je mee, Moto De jongens kunnen een goed vuur
aanhouden, dan weten we waar onze legerplaats zich bevindt."
"Maar Simba, hoe kun je toch zoo onnoozel zijn!" hernam Moto. "Hoe zullen
we hem vinden! Weten we, waar hij zijn nachtleger heeft opgeslagen? Als we geweren hadden, dan konden we hem seinen geven. Thans is 't ons nutteloos vermoeien, als we hem in het donker opzoeken."
"Je hebt gelijk, Moto," antwoordde Simba. "Dat ik ook zoo dwaas ben geweest.
hem alleen te laten gaan! Maar hij is zoo'n ferme jongen! We zullen dus maar tot
morgen wachten en Allah geve, dat we hem vinden!"
"Amen en amen!" antwoordden de Arabische jongens met vuur.
Simba deed dien nacht geen oog toe. Met het krieken van den dageraad wekte
hij zijn vrienden.
"Komt, laat ons gaanl Ik heb den geheelen nacht geluisterd, maar geen voetstap
gehoord. Welken kant gaat gij, Moto? Noordelijk of Zuidelijk?"
,,'t Is mij 't zelfde Ga gij dan maar Zuidelijk, dan ga ik Noordelijk, en laat ons
Oostwaarts gaan. We moeten om twaalf uur terugkeeren; want als Kalulu dan niet
hier is dan is hij .... "
,,0 Moto!" riep Selim uit. "Zeg niet, dat hij verloren is. We moeten hem vinden.
Zonder hem kunnen we niet verder gaan! Ik ga den weg naar Unyanyembe op,
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zoover als ik kan, en keer ook om twaalf uur terug."
„O, neen, jonge meester!" zeide Simba. „Kalulu verloren te hebben is reeds zooveel als ik dragen kan. Ik bid u, blijf in de legerplaats!"
„Maar goede Simba, 't is nu klaarlichte dag. Ik kan niet verdwalen; want ik zal
den weg niet verlaten. Terwijl gij en Moto den Noordelijken en Zuidelijken weg
gaat, neem ik den Oostelijken, en, na twee uren geloopen te hebben, keer ik langs
denzelfden weg naar de legerplaats terug. Wie weet, wat mijn broeder Kalulu
overkomen is. Hij kan ernstig gewond zijn en op ons wachten. Hij heeft waarlijk
genoeg voor mij gedaan, dat ook ik wel eens wat voor hem mag wagen. Abdullah
en Niani zullen in de legerplaats blijven, om op hem te wachten."
„Doe zoo als gij wilt," hernam Selim. „Gij zijt hier meester."
Weldra hoorden Abdullah en Niani, die alleen in de legerplaats waren achtergelaten, de luide kreten van: „Kalulu! Ka-luuu-luuu!"
Doch al hun roepen was vergeefs, en, toen ze, in de legerplaats teruggekomen,
met de flauwe hoop dat hij misschien langs een anderen weg herwaarts gekeerd
zou zijn, hem ook daar niet vonden, was de smart van zijn vijf vrienden innig en
diep. Selim vooral kon men wel in zijn tranen wasschen. Moto was de eenige, die
bedaard bleef. Nadat allen hun hart lucht gegeven hadden, door zich al 't goede
te herinneren wat Kalulu gedaan had, zeide hij:
„Geef u toch zoo niet aan uw smart over. Kalulu is niet verloren. Hij kan vanmiddag best in de legerplaats terugkeeren. Ik zal hem nog eens gaan opzoeken
en tevens zien, of ik niet het een of ander wild kan opsporen. Komt! Verliest alle
hoop niet! Er zijn wel vreemder dingen gebeurd!"
Moto, de beste boschman na Kalulu, ging goed gewapend heen, en kwam tegen
den avond met een vette, jonge antilope terug .-- maar zonder Kalulu. Terwijl hij
en Simba wat van 't gejaagde wild klaar maakten, verhaalde hij 't volgende:
„Ik ben denzelfden weg gegaan, dien Selim vanmorgen heeft genomen. Ik stak
een mbuga (kleine vlakte) over, en kwam aan een dicht woud. Ternauwernood was
ik daarin, toen ik een gelen aardhoop zag, door een wild zwijn boven zijn leger
opgeworpen. Ik ging er naar toe, en wat zag ik, denkt ge? de duidelijke indrukken
van twee naakte jongensvoeten. Ze waren klein en smal: 't moeten dus de sporen
van Kalulu's voeten zijn geweest. Hij was op dien gelen aardhoop gesprongen; want
de teenen waren er dieper ingezonken dan de hielen. Ik vervolgde het spoor, waar
het de bladeren uit elkaar had geloopen, toen verdwenen alle indrukken. Maar ik
ging in die richting verder, en kwam aan een legerplaats zonder omschutting, waar
vuren gebrand hadden. De asch was nog warm. Ik denk, dat Kalulu bij 't volk is,
dat daar gelegerd is geweest. Maar welk volk is dat? Zijn het Waruga-ruga (bandieten) of zijn 't Arabieren? 't Is een polini (wildernis) , er is geen dorp in den
omtrek. Waarheen is dat volk gegaan?"
„Laat ons hen nagaan, tot we aan 't een of ander dorp komen, waar we naar hen
zullen vragen," zeide Simba.
„Ja," zeide Selim. „Laat ons gaan."
„Wacht, jonge Meester, en gij, Simba," zeide Moto. „Eet eerst zooveel als gij
kunt, en dan gaan we op weg."
Dien nacht sliepen ze weinig en waren den volgenden dag reeds weder vroegtijdig
op reis. 't Was een smal pad, dat zij volgden, om naar LInyanyembe te komen.
vastgetreden, aan beide kanten met kreupelhout bezet. Nu eens liep het lijnrecht,
dan maakte het kronkelingen als een slang. Er scheen geen eind aan weg noch bosch
te komen. Bosschen, altijd bosschen, vóór, naast, achter hen, nergens eenig teeken
van bebouwing. Wilde vruchten in overvloed maar geen velden of dorpen. Den
volgenden dag ging het hun evenzoo, schoon de natuur eenigszins afwisselde. Eindelijk, den derden dag op den middag, zagen zij velden met jong koren, en daarachter de gele daken van een dorp, hetwelk ze binnen gingen en waar ze de inboor-
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lingen aan hun huisdeuren zagen staan.
„Gezondheid, broeders!" riep Moto.
„Gezondheid!" was 't antwoord.
„Welk land is dit?"
„Manyara."
„Dan is Unyanyembe hier niet ver v an daan?
„Omtrent negen dagen."
„Is dat niet de Gomberivier, welke we overgestoken zijn "
„Ja, als ge tenminste van Ukonongo den weg langs gekomen zijt."
„Dat zijn we. We hebben gejaagd en een ongeluk op den weg gehad. We gaan
naar Unyanyembe. Wat nieuws?"
„Goed nieuws. Manwa Para is dood."
„Zoo, is hij dood? Hebt ge hier kort geleden geen karava an zien voorbijgaan,
die zich naar Unyanyembe begaf?"
in geen dagen of weken."
„Neen
„Gezondheid, vrienden!"
„Gezondheid!"
Onze vrienden gingen nu weer voort, totdat zij de bebouwde velden voorbij en
weer diep in 't bosch waren.
„Kalulu is voor ons verloren!" zeide Moto, eensklaps stilstaande.
„Verloren!" riep Selim uit. „O, Moto! zullen we hem nimmer terugzien?"
„Ik vrees van neen," antwoordde Moto. „Ik had gehoopt, dat die karavaan uit
Arabieren bestond. Dan echter zou zij hierlangs gekomen zijn en zou het volk,
dat we aan de poort zagen staan, haar gezien hebben. Waarschijnlijk was 't een
kamp van Waruga.ruga (bandieten) . Indien we hem onder hen wilden zoeken,
zouden we 't jarenlang kunnen doen en hem toch niet vinden. Neen, Kalulu is voor
ons verloren, en — als we ons zelf er niet bij verderven willen, moeten we naar
Unyanyembe gaan."
Die weg duurde veertien dagen langer door hun onophoudelijk zoeken naar
Kalulu en het talloos oponthoud dat zij hadden om voedsel te erlangen; doch den
zestienden dag zagen Moto en Simba de hun bekende heuvels rondom de Arabische
koloniën. Aan hun linkerh an d verhief zich de vlakke heuvel van Zimbili, aan hun
voet lag het vruchtbare dal van Kwihara; en spoedig stonden daar voor hun ooggin
de Arabische huizen van Sayd-Ben-Salin, Abdullah, Ben-Sayd, Sheikh Nasib en
den geduchten Kisesa. Ze gingen deze voorbij en liepen snel den weg op, die door
Kisiwani voerde, en tusschen twee heuvels, welke Kwihara van de grootere kolonie
der Arabieren scheidt, kwamen ze aan de groote temben van Tabora, ieder omringd van plantsoen en granaatappelboomen.
Zij ondervroegen eenige der voorbijgangers, die Selim en Abdullah zoo verwon
derd aanstaarden, alsof zij nog nooit Arabieren gezien hadden, naar de bewoners
van Tabora, en hoorden een lange lijst van namen, onder welke ook die van
Sultan Ben-Ali .
„Waar woont hij?" vroeg Selim.
„Ginds, bij dien grooten boom. 't Is de eerste tembe waaraan gij komt."
Selim en Abdullah gaven een kreet van verrassing, waarin Simba, Moto en Niani
deelden. Binnen weinige minuten waren ze aan Sultan's tembe, baanden zich een
weg door de welgekleede Zanzibarsche slaven, welke de Arabische jongens met
verbazing aanstaarden en voor hen uit den weg gingen, en kwamen weldra vóór
den wit-gebaarden Sheikh, die met zijn rug tegen den muur zat, leunende op een
veelkleurigen divan. Aan weerszijden van hem zaten verscheidene andere Arabieren. Allen keken vreemd op, toen ze daar twee vreemde Arabische knapen,
spiernaakt, behalve eenige smerige lompen, welke hun om de heupen hingen, naar
zich zagen toekomen, die in zuiver Muscatisch-Arabisch tot hen zeiden:
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"Salaam Alukum!" (Vrede zij ul )
"Alukum Salaaml" (U zij vrede!) antwoordden de verschrikte Arabierent eensklaps opstaande.
"Zijt gij Arabieren, kinderen?" vroeg de oude Sultan Ben-All. hen sterk aan...
ziende.
"Wij zijn kinderen van de Arabieren van Muscate," antwoordde Selim.
"Hoe komt ge dan, in Allah's naam, in dezen toestand: naakt, in tegenwoordigheid van ware geloovigen?" vroeg de grijze Sheikh.
"Onze vaders zijn dood. Zij waren rijke kooplieden van Zanzibar. Ze sneuvelden
in een gevecht, en wij, hun zoons, werden tot slaven gemaakt. Maanden daarna
zijn wij ontsnapt -- Allah zij daarvoor geprezenl ,- en nu hebben wij Ut onze land..
genooten, opgezocht."
"Gesneuveldl" riep de Sheikh uit. ,,'Wie zijt gij? In welken slag sneuvelden uw
vaders?"
"Deze jongen," zeide Selim, "is Abdullah, de zoon van Shelkh Mahomed Be.
Mussoud; ik ben Selim, de zoon van Amer Ben Osman; en gij zijt Sultan Ben Alt,
mijn bloedverwant en vriend."
"Geprezen zij Allah! Geprezen zij de Heer van alle schepselen!" riep de grijze
Sultan uit, terwijl hij opsprong, naar Selim en Abdullah toeging, hen beiden in zijn
armen drukte, hen op 't voorhoofd kuste en hun de vriendelijkste woorden toevoegde. "En gij zijt Selim, de zoon van den edelen Amer, mijn bloedverwant1 en
dit is Abdullah, de zoon van Mohammed I 0, wonderlijk zijn Gods wegen, en
barmhartig is Hij voor de ware geloovigenl In uw ooqen, kinderen! herken ik Amer
en Mohammed. Maar komt binnen! In den naam des Allerhoogsten, komt binnenI
Amer's bloedverwant kan zijn plichten niet vergeten jegens Amer's zoon."
Ook de andere Arabieren verwelkomden de zoons hunner vrienden en wenachten
hun van harte geluk met hun ontsnapping. Eer Selim echter de deur der tembe
binnentrad, wendde hij zich tot Sheikh Sultan en zeide:
"Sultan, zoon van Ali! Laat de zoon van Amer niet ondankbaar genoemd worden,
Zie, hier zijn mijn vrienden. Gij hebt ze niet gedankt voor 't geen ze ons gedaau
hebben. Dit is Simba en dit Moto. Kent gij hen niet?"
·
"Wie kent Simba en Moto niet" riep de grijsaard uit, terwijl hij die zwarte mannen uit dankbaarheid omhelsde. "Treedt binnen in den naam van God. Beveel den
bloedverwant van Amer, wat gij wilt eten en drinken. Maar wie is die kleine joegen? Is dat uw zoon, Slmba?"
"Neen, Sheikh Sultan, 't is Niani, de slaaf van Amer."
,,0, dezelfde kleine jongen, die er zooveel pleizler in had, om Isa, den zoon VaD
Th ani, te plagen?"
"Dezelfde, Sheikh Sultan."
"Kom, kind! kom in de armen van den ouden man." zeide Sultan, die hem opnam
en hartelijk kuste.
Simba, Moto en Niani werden ook door de andere Arabieren omhelsd, en toen
Sultan Ben Ali's slaven vernamen, wie zij waren, kwamen zij bij duizenden aansnellen
om hun vrienden te omhelzen, welke ze reeds voor verloren hadden gehouden. Sultan
Ben All beval hun, een maaltijd te bereiden van het beste, dat er in de tombe "WaS,
geleidde daarom Selim en Abdullah naar zijn eigen vertrek, noodigde hen uit een
oogenblik rust te nemen, begaf zich daarop naar een Arabier van middelbaren leeftijd.
Soud Ben Sayd genaamd, die onder zijn veranda. zat en zei:
"Soud Ben Saydl gij hebt twee zoons van denzelfden leeftijd als deze jongens,
Haast u, vriend, en breng mij kleederen voor deze beide kinderen ,- de beste, welke
gij hebt ,- noem mij den prijs, welken gij er voor hebben moet, maar breng ze
mij spoedig."
.,Ik noem er geen prijs voor, Sheikh, ze zijn de uwe," antwoordde de goedhartige
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Soud. "Ik zal dadelijk mijn ezel bestijgen en terstond terug Z1Jn.
Daarop riep Sultan Ben Ali zijn barbier, en gebood hem het haar der beide
knapen te snijden, hetwelk bijna op hun schouders hing. Nog vóór de barbier gereed was, was Soud Ben Sayd reeds teruggekeerd met twee volkomen uitrustingen.
Hierop bracht Sultan hen naar 't waschbekken, en een half uur daarna kwamen ze
uit het waschvertrek, geheel gekleed en zoo veranderd, dat men in hen moeilijk
de langharige jongens met het woeste uitzicht van straks zou herkend hebben. Sultan
Ben AH beschouwde de schoone knapen met innig welgevallen en noodigde hen,
aan zijn zijde plaats te nemen. Hierop verzocht hij Selim, zijn lotgevallen te vertellen..
die daaraan voldeed. Kalulu werd hoog geprezen en Sultan Ben AH gaf zijn vrees
te kennen, dat de knaap vermoord of in hopelooze gevangenschap en slavernij
geraakt was. Vervolgens werd er voedsel gebracht, en wel in zulk een hoeveelheid.
dat de uitgehongerde jongens er verbaasd over waren. Zij en hun zwarte vrienden
deden den maaltijd eer aan, tot zij ten laatste verklaarden, volkomen verzadigd te zijn.
Den volgenden dag werden Selim en Abdullah naar al de tembes van Taboria,
Kijihara en Maroro gebracht, waar ze door iedereen hartelijk ontvangen en op maal..
tijden genoodigd werden, die elkander onophoudelijk opvolgden, en, na twee maanden te Unyanyembe te hebben doorgebracht, stelde Sultan hen onder de hoede van
Soud Ben Sayd, die naar de kust vertrok met een karavaan, bestaande uit tweehonderd slaven, beladen met ivoor. Sultan zelf en een dozijn andere Arabieren
vergezelden hen tot Kwikuru, drie mijlen van Tabora, en, na hen plechtig gezegend
en alle mogelijke geluk toegewenscht te hebben, scheidden ze van elkander met
droefheid op 't gelaat.
"Nu gaan we naar huis!" herhaalde Abdullah. ,,0, Selim, we hebben zware beproevingen ondergaan, maar ook goede lessen geleerd. Allah zij gedanktr'
Eindelijk doemden de kusten van Zanzibar voor hun oogen op, gelijk een smaragd, in 't midden van een safir gezet, en 't liefelijke eiland werd door onze zwer...
vers met luide vreugdekreten begroet. De schepen voeren de haven binnen, en.
na een hartelijk afscheid van Soud Ben Sayd genomen te hebben, stapten Selim en
zijn vrienden in een hooit en roeiden aan wal.
Toen ze den voet op hun geboorte-eiland zetten, sprongen tranen van vreugde
uit hun oogen. De menschen in de straten wendden zich om en glimlachten bij ·t
zien van die twee vroolijke gezichten. Ze zagen verscheidene kennissen; maar ze
waren te ongeduldig om zich op te houden en stapten regelrecht naar huis. Ze gingen
-t Arabische, 't Hindoesche, 't Negerkwartier door, de brug over, en bevonden
zich temidden der tuinen van de rijke Arabieren. Eens buiten de hoofdstad van het
eiland, versnelden ze hun pas, tot dicht bij hun tehuizen; toen liepen ze langzaam.
"Hier is mijn huis, Seliml" riep Abdullah eensklaps uit. "Gij gaat zeker niet mee
naar binnen."
"Ik ga naar mijn moeder," antwoordde Selim, hem omhelzende; daarop snelde hij
naar zijn eigen woning, door Simba, Moto en Niani gevolgd.
We gaan de ontmoeting tusschen moeder en zoon met stilzwijgen voorbij; ook 't
verhaal van Selim, waarin Kalulu geen geringe rol speelde. Amina deelde hem mede
hoeveel zij in die twee jaren geleden had; hoe zijn oom gepoogd had, het goed zelf
te besturen, maar hoe zij 't hem niet had toegestaan, daar ze zijn karakter kende:
hoe alles voorspoedig was gegaan gedurende zijn afwezigheid; hoe rijk hij was, en
1) In overzeesche gewesten is "factor" de naam van den directeur of bestuurder van
handelszaken. Zoo heetten eertijds de plaatselijke bestuurders van de oude Oostindische
Compagnie; zoo heetten deze baanbrekers van den handel nog in Perzië en in het hooge
Noorden van Canada, waar de Hudson-Baal-Compaqnie den scepter voert.
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hoe, met Leila's aandeel, hetwelk Khamis, haar vader, haar gegeven had, hij zich
voor een der rijksten van 't eiland Zanzibar kon rekenen. Maar zij bad hem, er nog
niet aan te denken om Leila te huwen, daar hij eerst achttien jaren was -- hetgeen
Selim haar beloofde
Den derden dag na zijn aankomst te Zanzibar, ging Selim, vergezeld van zijn
factor, 1) een sluw, knap, maar eerlijk Hindoesch Mohammedaan, Simba, Moto en
Niani, naar de stad, om kleeren te koopen voor zijn trouwe dienaars en hun huisgezinnen. Onderweg ging hij bij Abdullah aan en noodigde hem uit, hem te verge...
zeIlen. Deze zoo prachtig mogelijk gekleed, was terstond bereid om met hem mee
te gaan.
In de stad gekomen, trok de factor op Selim's naam een som van tweehonderd dollars,en toen, alvorens hij eenige inkoopen deed, ging Selim bij de zoons van den
Zanzibarschen Sultan, zijn voormalige speelmakkers, aan, die hem hartelijk verwelkomden. Verscheidene andere vrienden uit de nabuurschap van des Sultans paleis
werden bezocht, en allen gaven hun ongeveinsde vreugde te kennen, dat zij hem
weerzagen.
Selim, door zijn vrienden vergezeld, was op het punt om naar Shanganipunt over
te steken" toen hij eensklaps op de slavenmarkt kwam, waar deze ongelukkige wezens
aan de hoogste bieders verkocht werden. Er was een aanzienlijk aantal koopers.
stevige, deftige Arabieren, Mohammedanen uit Indië, en allen onderzochten de te
verkoopen voorwerpen op 't nauwkeurigst. Bijna al die ongelukkigen zagen er ziekelijk, half uitgehongerd en ellendig uit.
Selim, walgende van dit tooneel van menschelijke ellende, was op het punt van
om te keeren, toen hij een blik op den afslager wierp en 't gelaat van den slaaf zag,
dien deze op het punt was van te verkoopen.
"Kom dezen weg uit, om den wil van Allah!" riep hij eensklaps tot zijn metgezellen, terwijl hij hen meetrok naar een plaats, waar hij voor den blik der verkoopers achter een groep nieuwsgierigen verborgen was.
"Wat scheelt er aan, Selim?" vroeg Abdullah.
"Niets. Maar luistert naar mij. Ziet gij den slaaf, welken men daar op 't punt
is van te verkoopen?"
"J a," antwoordden allen.
"Welnu, zoo zeker als Allah in den hemel woont, die slaaf is niemand anders dan
mijn aangenomen broeder Kalulu."
"Wallahi! hij is het!" riep Moto uit. "Er is niemand, Arabier of Afrikaan, die zijn
hoofd zoo kan dragen. 't I;:; de koning der Watuta's, dat zweer ik," en hij was op
het punt van, door Simba gevolgd, naar den onttroonden koning toe te loopen, toen
Selim uitriep: "Om Gods wil! blijf hier!"
"Waarom?" vroeg Simba. "Hij is geen slaaf, maar gestolen door die Arabische
karavaan, die bij nacht reisde, omdat de opperhoofden, als dieven, het daglicht
vreesden. Moto, gij hadt gelijk! Maar ik wil den rug van dien dief verbrijzelen, al
zou de Sultan van Zanzibar er mij ook 't hoofd om afslaan. Laat mij gaan, Selim!"
"Zwijg, Simba," zei de factor. "Ge zult de oplettendheid op uw jongen meester
doen vestigen. Ik weet, wat hij wil. Hij wit dat ik heenga en den slaaf koop. Aha!
Afrika heeft u sluw gemaakt, Selim!"
"Ja, koop hem," antwoordde Selim. "Geef, als 't moet, duizend dollars voor hem,
maar breng hem tot mij. We zullen u hier afwachten."
"Vrees niet," antwoordde de factor. "Ik zal hem voor een spotprijs krijgen. Ziet
ge niet, dat hij handboeien aanheeft? Hij is "gevaarlijk, -- Simba, houdt u gereed!
Als ik met mijn hoofd knik, gaat gij naar hem toe en pakt hem beet. Zoodra ik
het geld betaald heb, is hij Selim' s slaaf. En gij, Sellm, pas op dien grooten kerel,
of hij bederft mijn geheele spel."
Van de plaats, waar zij stonden, konden ze alles zien. Ze zagen den factor door
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de nieuwsgierigen heendringen en vlak vooraan bij de koopers gaan staan. Ze hoorden
den verkooper met een luide stem roepen:
„Arabieren! kinderen van Zanzibar, en gij rijke mannen, ziet toe! Hier is een onwaardeerbare slaaf uit Ututa. Hij noemt zich koning van Ututa, en koningen zijn
hoog in prijs."
Een der omstanders begon te lachen. Selim's factor zeide:
„Maar de slechtste slaven."
„Ik zal dien slaaf hoog opjagen!" hernam de verkooper.
Dat zal je niet gelukken," hernam Selim's factor.
„Beschouw hem goed. Wat een paar oogen! 't Is of ex vuur uitstraalt! Wat een
houding van hoofd! Wat een leden! Welgevormd en schoon als die eener Nedjedmerrie. Ziet zijn borst; daar is wind en hard werk in."
„Weinig werk, maar veel wind," zei Selim's factor.
.Ziet zijn tanden! Den mond open, jongen! Niet! (En hij gaf hem een stomp.)
Ziet zijn haar! 't Hangt tot op zijn schouders. Gelooft mij, er is nooit een slaaf ter
markt gebracht als hij. Een bod, een bod! Arabieren! Rijke mannen, die een goeden
slaaf verlangt, biedt op den besten slaaf, die ooit te Zanzibar is aangebracht!"
„Zeg, verkooper, waarom draagt hij handboeien " vroeg Selim's factor. „Heeft hij
soms beproefd, om zijn meester te vermoorden? En waarom heeft hij een keten om
zi,in nek? Heeft hij soms gepoogd om te ontsnappen?"
„Zwijg?" riep de verkooper met donderende stem. „Ik vraag een bod!"
„Nu dan, twee dollars!" riep de factor met een spottenden lach.
,.Twee dollars! Maar twee dollars voor zulk een onvergelijkelijken slaaf! Man! Zie
hem eens goed aan, en bied er honderd!"
„Vijf dollars!" riep een der omstanders.
„Vijf dollars! Vijf, vijf, vijf, vijf, vijf."
„Zes dollars!" riep de factor.
,..Ler dollars! Zes, zes."
„Tien dollars!" riep de eerste bieder.
„Twintig dollars!" bood de factor.
„Twintig dollars! Komt, biedt op! Slechts twintig, twintig, twintig twintig! Wie
geeft meer dan twintig?"
„Vijf-en-twintig!" riep de bieder.
„Dertig dollars!" riep nu de factor. „Hij is meer waard. Maar hij is een duivel; dat
kan ik aan zijn oogen zien!"
„Dertig, dertig, dertig, dertig! Biedt meer! Slechts dertig! Hij is meer waard! Biedt
op, Arabieren! Dertig, dertig, dertig! Eenmaal — andermaal voor de derde maal!"
En de verkooper knikte tegen den factor. Deze ging naar hem toe en betaalde dertig
dollars in Amerikaansch goud.
„Mijn vriend," zei de verkooper, terwijl hij de dertig dollars in zijn tasch stak.
„Deze slaaf vermoordt u de eerste maal, dat hij u in slaap vindt. Hoed u voor hem;
't zou me spijten, als ik den een of anderen morgen te hooren kwam, dat uw keel
van 't eene oor tot het andere was afgesneden."
„Maak u over mij maar niet ongerust, mijn vriend. Ik heb erger zien temmen dan
hem. Doe die keten van zijn nek en de boeien van zijn handen af!"
„Zijt ge dwaas?" vroeg de verkooper.
„In 't geheel niet. Laat hem volkomen vrij," hernam de factor, die intusschen Simba
een wenk gaf. Als een leeuw sprong deze door de omstanders heen en uitte met zijn
krachtige stem de toovernaam van „Kalulu!"
Deze, die nog op de verhevenheid stond, waarop men hem geplaatst had, keerde
zich om, zag Simba, en achter hem twee goedgekleede jonge Arabieren, welke hij
niet herkende, wel Moto en Niani. Eensklaps werd hij door Simba's reuzenarmen
aangegrepen„ die hem van de hoogte, waarop hij stond, aflichtte en snel naar de
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beide jonge Arabieren bracht, waar hij hem vlak vóór den grootsten neerzette.
,.Kalulu! kent ge Selim niet?" vroeg Simba.
De verbaasde knaap zag hem een oogenblik in 't gelaat. Hij zag hem met zijn
ouden glimlach naar hem toekomen, viel hem om den hals, en zoo ontmoetten de
beide vrienden elkander na een afzijn van zoovele maanden. Abdullah, Simba, Moto,
Niani werden na elkander omhelsd, zeer tot verbazing van de omstanders, die maar
niet konden begrijpen, hoe zulke aanzienlijke Arabische knapen zich zoo konden vernederen, om een slaaf , te omhelzen, die weinige oogenblikken tevoren nog in ketenen
gesloten geweest en voor den spotprijs van dertig dollars verkocht was. Maar onze
vrienden sloegen geen acht op die verbazing; zij verlieten de markt arm in arm en
gingen naar een winkel, waar kleederen verkocht werden. Een Arabisch hemd en
een stuk wit katoen, dat om zijn hoofd gebonden werd, brachten in Kalulu een geheele verandering teweeg. Daarop gaf Selim zijn factor order, om de beste kleederen
te koopen, welke hij voor Kalulu kon krijgen, wendde zich tot zijn vriend en zei:
„Binnen twee of drie dagen, Kalulu, zult ge zoo goed gekleed gaan als eenig zoon
van een Arabier in Zanzibar; doch nu moet gij met mij naar huis en moet ik u mijn
moeder laten zien. Wanneer we buiten de stad zijn, kunt ge me uw wederwaardigheden vertellen."
Toen ze buiten waren, verhaalde Kalulu:
„Ik ging uit om wild te zoeken. Toen ik in 't bosch kwam, zag ik rook en mannen,
die Arabische kleeding droegen. Ik ging recht op hun legerplaats af, weinig denkende, dat zij, die Arabieren waren, slecht zouden h an delen. Eerst spraken zij mij
vriendelijk aan; doch terwijl ik naast hun opperhoofd zat, sprongen diens manschappen op mij toe en ketenden mij. Ik bood geduchten wederstand, maar zij sloegen mij
bijna
bijna dood. Dien nacht reisden wij
l door het woud, en zoo iederen nacht, tot we te
t
Unyanyembe kwamen, waar ik in een donker hok werd opgesloten. Eenige dagen
later begaven wij ons weer op weg tot we aan zee kwamen. Op dit eiland komende,
zette het opperhoofd mij aan 't werk op 't veld; maar ik verkoos niet te arbeiden.
Alle dagen sloegen ze mij, maar ik wilde niet werken. Toen zond het opperhoofd mij
met meer an deren naar de slavenmarkt."
„Weet ge wel, dat ge nu m ij n slaaf zijt, Kalulu?" vroeg Selim. „Doch toen ik uw
Naaf was, liet gij mij vrij en beschermde mij, door mij tot uw broeder te maken. Thans
doe ik hetzelfde voor u. Gij zijt vrij en ik zal een broeder voor u zijn, en mijn moeder
zal uw moeder wezen."
„De mijne ook, Kalulu," zeide Abdullah. „Selim zal u niet geheel en al voor zich
houden. Ziezoo, hier zijn we aan 't huis mijner moeder, waar ik u verzoek binnen
te treden."
In weinige oogenblikken waren ze aan de deur, en noodigde Abdullah &li ra en
Kalulu uit, binnen te komen. Hij leidde hen een trap op, tot zij voor de deur eener
antichambre stonden. Hun muilen uitdoende, bracht Abdullah zijn vrienden in een
ruime zaal, langs welker muren een prachtige divan liep, bedekt met een zijden
overtrek, van welks gelijke Kalulu tevoren nooit gedroomd had, terwijl de vloer
Insgelijks met Perzische karpetten bedekt was, waarin de voeten wegzonken.
„Mijn huis is niet zoo groot als dat van Selim, Kalulu," zei Abdullah; „toch is het
beter dan de meeste Arabische huizen. Blijf hier een oogenblik, opdat ik mijn moeder
ga voorbereiden."
Weldra keerde hij met zijn moeder terug, wier gelaat met een dun gaas bedekt was,
maar die, ziende dat de vreemde li ng slechts een knaap was, haar sluier afwierp, hem
naderde en hem op den liefelijksten toon, welken hij ooit gehoord had, dankte. Ze
zei hem ook dat bil. als hij 't verkoos, haar huis als 't zijne kon beschouwen; daarna
begaf ze zich weer in haar eigen vertrek.
„Ge ziet wel, Kalulu," zeide Abdullah, nadat zijn moeder vertrokken was, „dat onze
vrouwen andere gewoonten hebben dan de uwe. Als gij een man waart, zoudt gij
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haar gelaat nooit gezien hebben. En zelfs, omdat ge een groote jongen zijt, is mijn
moeder bevreesd voor u. 'Wat ze echter verzuimd heeft u te vertellen, zegt u haar
zoon. Gij zijt welkom, wanneer gij hier komt: hetzij vroeg, hetzij laat. Al wat mijn
moeder of ik bezit, is tot uw dienst. Dit zijn mijn moeders woorden en de mijne."
"Thans hebt ge uw plicht jegens Kalulu vervuld, Abdullah," zeide Selim. "Ga mee
Daar .mijn moeder."
"Neen, Seliml Mijn broeder Kalulu moet in mijn huis 't middagmaal gebruiken en
dan gaan we naar u toe."
"Ons middagmaal is gereed," hernam Selim. "Ga gij met ons mee, Abdullahl Ik
verlang er naar, om Kalulu aan mijn moeder voor te stellen. We kunnen immers
terugkeeren en vanavond bij u eten."
Ofschoon het tegen de Arabische gewoonte was, stemde Abdullah erin toe, eIL
troostte zich met de bedenking, dat de voornaamste maaltijd bij hem aan huis zoo
worden gebruikt. Na er dus zijn moeder bericht van gegeven te hebben, ging hij met
Selim en Kalulu naar beneden, en vergezeld van Simba, Moto en Niani, die hem
aan de deur zijner woning wachtten, naar Selim's huis.
Was Kalulu verbaasd geweest over de grootheid van Abdullah's verblijf, hij was
"t nog veel meer over 't rijke aanzien van Selim's woning. Het schitterend witte
marmer; de zindelijkheid en orde die er heerschten; de welgekleede slaven, die overal
gereed stonden om bevelen te ontvangen; de ruimte, de breede trappen, de gebeeldhouwde portalen ,- dit alles maakte het jonge opperhoofd sprakeloos van verbazing. Selim wenkte hem, dat hij hem zou volgen, terwijl Simba, Moto en Niani
eerbiedig aan de deur bleven staan. Men ging de trap op, waar ze in een antichambre
kwamen, aan welker deur zij hun muilen uitdeden, en nu gingen ze in een andere
laai, grooter dan die bij Abdullah, prachtiger gemeubileerd, en versierd met een
aantal curiositeiten, welke Sheikh Amer door zijn agent uit Bombay had gekregen.
Selim wendde zich tot Kalulu.
"Hoe bevalt den jongen koning van Ututa het huis van zijn broeder Selim
vroe~g hij.
"Gij zijt grooter dan ik, mijn broeder:' antwoordde Kalulu. "Ik had duizenden
krifqslieden, die mijn minste bevelen gehoorzaamden; maar ik ben de eerste kontrij
van Ututa, die zulk een huis gezien heb. Ik had schatten; ivoor, koeien, schapen en
geiten, zoodat ik hun aantal niet kon berekenen; maar ik had nooit een huis aIs dit."
"Wannee-r we eenmaal mannen zijn en sterk, zullen we u terugvoeren naar Lltuta,
en u in uw rechten herstellen. Gij, die al deze dingen gezien hebt, zult in staat zijn,
ze ook te doen vervaardigen. Doch gij en ik, we hebben nog veel te leeren. 'Wij zijn
fongens en kunnen Ferodia niet bevechten. Blijf dus met Abdullah en mij in Zanzibar,
tot we mannen zijn geworden; beschouw mijn huis als het uwe. Wacht hier even -dan zal ik mijn moeder Amina gaan halen, welke gij zult liefhebben."
"Ik zal allen liefhebben, die gij liefhebt, Selim," zeide Kalulu.
Selim klopte aan de deur van de vertrekken zijner moeder, die buiten kwam. Haar
zoon kuste eerbiedig haar rechterhand en bracht haar in de kamer; doch toen zij een
vreemdeling, en wel een zwarte zag, week ze achteruit en zei:
"Wat moet het beteekenen. dat ge een slaaf brengt op een plaats, waar slechts
de voet van een Arabier mag komen? En ik heb mijn sluier laten liggen. Foei, Selim!"
,,'t Is slechts een jongen, dierbare moeder," antwoordde Selim glimlachend, terwijl
fllj Kalulu wenkte om nader te komen. "Hij is geen slaaf, maar mijn broeder."
"Uw broeder? Hebt ge dan twee moeders? Mijn heer Amer heeft mij nooit gezegd..
dat hij andere vrouwen had, dan die in het huis wonen. Welke dwaasheid is dit dan
van u, Selim, mijn zoon? Wie is die knaap?"
"Weet ge dat niet, moeder? Kunt ge 't niet raden? Welnu dan, aanschouw mijn
broeder, mijn Kalulu."
"Kalu1uI" herhaalde zijn moeder, en onmiddellijk kwam er een vriendelijke glimlach

op haar gelaat. Ze ging naar Kalulu toe, zeide hem al die vriendelijke woorden, die
een teedere moeder kan zeggen tot hem, dien zij beschouwt als den redder en ver-losser van haar dierbaren zoon, en eindigde met deze woorden:
„Dit huis is tot uw dienst. Beveel wat gij verlangt, en gij zult gehoorzaamd worden.
Ook ik, die Selim's moeder ben en hem zoo lang als dood beweende, weet, hoe ik
dankbaar moet zijn. Simba, Moto en de kleine Niani, die zijn rampen met hem
deelden, zijn reeds beloond met huizen en tuinen, en Selim is steeds uitbundig in hun
lof. Maar voor u, die ik weet, dat om den wil mijns zoons zooveel geleden hebt,

voor u zal ik een moeder wezen en gij zult mijn Kalulu zijn."

