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PEDRO
De Blanke Geest van de Prairie

SLIM IS

NAT

De Antwerpsche politic
Ging dagenlang op expeditie,
Achter Joe, onzen welbekenden bandiet,
Maar vinden konden ze hem niet.
De commissaris wist niet hoe beginnen,
Toen kwam ons Natje voor de pinnen.
Hi) gaf zich als detective aan,
Want met hem zou 't wel gaan!
Ja, ja,
Want
En na
Moest

nu kwam de kat op de koord,
Nat legde het meesterlijk aan boord,
een uur, dat stond vast,
den bandiet al in de kas.

De commissaris
Hij had hierom
Hij zei : « Wel
Dat ge zoo slim

was tevreden,
de beste reden.
Nat, ge. zijt ne piet,
waart wist ik niet. »
Van Rossum Roger - Boschvoorde.
MOEDER

Wanneer je staart in 't wijd verschiet
En zelfs de toekomst zorgen biedt,
Dan wordt je vaak bewogen...
Wie troost er met een lach, een traan?
Brengt zonne in het aardsch bestaan,
't Zijn een paar moederoogen!
Wanneer je hart naar liefde vraagt.
Of om des werelds hardheid klaagt,
Verzuchtend in de smart...
Waar vindt ge troost en lafenis,
Vergeten zult g'uw zorg gewis,
A a n ' t lievend mcederhart!
Wanneer je geld en goed verliest,
En d'armoe je tot prooi verkiest,
Ging alles van je heen...
Toch ben je rijk, een scnat op aard
Bleef immer nog voor jou bewaard,
Je moedertje alleen!
Madeleine Van Laere - Moorsel.
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PEDRO
de blanke Geest van de Wildernis
door SACHA I VANOV
L.0P Yrl Qbl b y l"IA1 . Geil'

Beho ed zaam reed de kleine karavaan door de oerwouden van
Ch ili.
Ze waren met dr ie : H arold T eller. en zijn n icht en neef. Fan n y
en Conrad Waite.
H aro ld, een man van een vee rtig jaar. reed aan den kop.
Zijn bree d voor hoofd. zijn staalgr ijze oogen , zijn vierkante kin
bew ezen eb.I hij durf en wilskracht bezat.
Conrad. hoewel veel jonger. h ij was pas een -en-twintig geworden. scheen ook voo r geen kleintje bang te zijn.
Fanny was zestien jaar.
Ee uwig en alt ijd lag ze in twist met haar broer. Conr ad . En
toch. als het er op aan kwa m zouden ze voor elkaa r hu n leven gegeven hebben.
Ze waren nog heel. heel jong. als hun vader en hun moed er haa r
het ver re Westen waren ver trokken en nooit wa ren teruggekomen.
H arold, die noch vro uw. noch k inderen had . h ad de twee weezen tot zich ge nomen. Ze wa ren zeer gelukkig bij hu n oom geweest en ze hielden van hem als van h un eige n vader.
T oen Conrad één -en-twintig jaar was geword en. had zijn oom
hem geroe pen .
- Con rad. zei hij. vooraleer te vertrekken heeft uw vade r mij
d ien omslag ter hand gesteld. De tijd is nu gekome n dat ik mijn
belofte houd en d e laat ste wil van uw vader verv ul.
Ontroerd en bmieu wd . had d e jongeli ng het groote gele omslag
---;;:/de persoons - en plaatsn ame n die 111 d it v erhaal v oorko m en .
evenals de geb eu rt enissen en toestand en. zij n louter ~)e r zonnen
en halle/en ge cnerie i v erband m et he t 7.cerkc! ijhe lev en.
5. I.

aangenomen dat nog met vijf roede zegels was verlakt. zooals zijn
vader het. jaren geleden. aan zijn oom had toevertrouwd.
Zijn vingeren beefden lichtjes als hij de zegels verbrak : uit
die bladzijden zou zijn doode vader een laatste maal tot hem spre . .
ken.
En hij las:
Conrad. m~'jn lieve, lieve Jonge11,

Uw moeder en ik, we vertrekken naar Chili, op zoek naar het
fortuin.
Daar ergens, midden het hooge rotsgebergte, ligt een goud . .
ader, Zoo rijk, dat men Zich slechts bukken moet orn handsvoUen
pepitas te rapen.
Mijn grootvader ontdekte die ader en maakte er het plan van
op, doch mijn vader wilde er niet heengaan, zijn fortuin was groot
genoeg.
Met den oorlog echter hebben wij alles verloren, wij zijn arme
schooiers geworden,
H et Zou lat zijn, moesten w:e h;:ey blijven en u en uw zuster tot
de ellende ueroordeelen, wanneer ginds onmetelijke schatten voor
't rapen liggen.
UUJ moeder en ik we hebben dus besloten te verirehhen, met
de vaste hoop spoedig terug te keeren en u beiden gelukkig te
maken.
Helaas! Zoo die brief ooit in uwe handenhomt, zal het een tee...
hen zijn, dat God er anders over beschikt had!
Hierbij vindt gij een dubbel van het plan, dat in mijn bezit is.
Gij zult er de ligging V.an den goudader en den te volgen weg
op aangeteehend vinden.
Waar wij mislukten, zult gij met uw jonge, frissche kracht wel...
hcht het einddoel bereiken.
Ik ow hels u, mijn lieve, lieve [ongen, u en UU' zusje, de kleine
F'anny.
Wees steeds haar beschermer en haar verdediger.
Dat God met u wezel
UU' uader : JOHN TELLER
2

De tranen stroomden Conrad over de wangen, toen hij het papier weer toevouwde.
Doch wilskrachtig richtte hij zich op.
Uw erfdeel aanvaard ik, vader! zei hij. Ik zal de goudader
gaan opzoeken en ditmaal zal ik de aarde haar schat weten te ontrukken!
Fanny zal door mijn schuld geen hongerlijdster wezen!
Okee! beaamde zijn oom Harold, goedkeurend, ik had niet
minder van u verwacht, Conrad!
Een paar maanden later hadden ze den grootgin transatlantieker
genomen en waren behouden in Chili aangekomen.
En nu draafden ze door de oerwouden van Chili, op zoek naar
het breede water, dat op het plan was aangeteekend en waarachter
de berg lag, in wiens schoot de goudader was verborgen.
In een open plek in het bosch, rond een rookend kampvuur,
zaten vijf mannen neergehurkt.
Ee nige stukken apenvleesch lagen in de pan te krissen, terwijl
een man ze zorgvuldig keerde en draaide opdat ze niet zouden
aanbranden.
Plots sprongen al de mannen recht en bleven luisterend staan.
Het signaal! zei deze, die de kok scheen te zijn.
Twee seconden later kwam een ruiter van tusschen de boomen
en sprong van zijn paard.
Het was een groote, forsche kerel met woeste gelaatstrekken
en een hoogrood gelaat.
Zijn kleine, gluiperige oogen, die achter stekelige wenkbrauwen
verborgen lagen, hadden iets wreeds, dat den moedigste huiveren
deed.
Het was Sancho, de in de pampas alom gekende en gevreesde
bandiet.
Zwijgend ging hij tot bij de mannen en bekeek ze met hooghartigen blik.
Zijn dat de manschappen, die ge hebt aangeworven? vroeg
hij kort.
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- Inderdaad, kapitein, antwoordde de kok.
- Zijt ge bereid mij tot kapitein te erkennen en mij in alles
blindelings te gehoorzamen? richtte hij zich tot de mannen.
- Ja! kapitein, klonk het in koor.
- Zijt ge bereid den eed af te leggen, die u verbindt in leven
en dood uwe kameraden te helpen en bij te staan en uwen kapitein te verdedigen?
- Ja! kapitein, riepen de mannen weer.
- Zweer dan den duren eed der roovers van de prairie, gebood Sancho.
Met een gehuil van geestdrift trokken de vier bandieten hun
navaja (lang, vliemscherp dolkmes) en vormden een cirkel rond
den hoofdman.
Dan namen ze het dolkmes bij het lemmer, keerden den hecht
naar Sancho en zwoeren hem in alles te gehoorzamen en hem
trouw te blijven tot den dood
Het was een dure eed! Wie hem ontrouw was, werd op hetzelfde oogenblik, door zijne makkers gehaat en verafschuwd.
Van at dien stond was hun leven gebonden aan het leven van
den kapitein, totdat deze hun de vrijheid zou terugschenker of,
totdat ze voor hem zouden sterven.
Met een blik vol trots en tevens vol verachting, keek Sancho
op de bandieten neer.
- All right, zei hij. Ziehier waarvan er sprake is. Sedert verscheidene dagen trekken drie Engelschen de pampa's (uitgestrekte
grasvelden van Zuid-Amerika) door. Ik heb ze beluisterd en afgespied. Ik weet, dat ze een goudader opsporen van ongewonen rijkdom, ze hebben een plan van den te volgen weg en van de ligging. Ik meet dat plan hebben. Begrepen?
- In orde, kapitein, zei de kek, die ook zoo'n beetje eerste
luitenant scheen te zijn, uwe orc ers zullen stipt nageleefd worden.
Op hetzelfde oogenblik ritselde het loover der boomgin alsof een
vogel uit zijn nest op een tak sprong.
Hoe licht het gerucht ook geweest was, toch richtte Sancho
het hoofd op en luisterde aandachtig.
Hadde Sancho het oor op den grond gelegd, hij zou den lichten
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tred van een wegsluipenden Indiaan, die hem en zijn mannen had
staan bespieden, duidelijk vernomen hebben.
Nu echter zette hij zich rustig neer, at smakelijk een paar stukken geroosterd apenvleesch en strekte zich dan lui uit in den lommer van een mangoboom, terwijl zijn mannen hunne paarden
zadelden en de achtervolging van Harold, Fanny en Conrad begonnen.

* **
Toen de wegsluipende Indiaan ver genoeg van de bandieten
verwijderd was, richtte hij zich op en nam zijn loop doorheen het
lange gras van de pampa's naa een grot aan den voet der Andesbergketen.
Vóór de grot stonden twee stokken kruisgewijs in den grond
geplant.
Een breede glimlach van voldoening speelde om den mond van
den Indiaan.
- Pedro, de blanke Geest van de Wildernis, is in zijn wigwam,
mompelde hij, terwijl hij de grot binnentrok.
- Dat mijn blanke broeder mij mijn stoutheid vergeve, hem in
zijn middagrust te komen storen, zei hij. Er is echter groot nieuws!
Sluwe Sancho smeedt booze plannen tegen de Engelsche miss en
hare begeleiders.
- Zwarte Bison mij immer een welkome gast, antwoordde
Pedro hoffelijk. Hij neemt het verbond dat hij met de blanken
sloot ernstig op (zie « Zwarte Bison op het Oorlogspad »). Ik
dank hem in naam mijner blanke broeders.
- De Mapoetchen hebben geen gespleten tong, antwoordde
de Indiaan fier. Zij zijn trouw aan het gegeven woord.
- Wil Zwarte Bison zijn blank- broeder thans inlichten, over
hetgeen gaande is, vroeg Pedro.
- Sluwe Sancho zond vijf man om de drie reizigers te overvallen en het plan te entrooven, zei het opperhoofd der Mapoetchen.
- Waar zijn de reizigers?
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-- Zij richtten zich naar het groote water. Nu rusten zij uit
aan de Oostzijde van den Pilarberg.
Kalm hing Pedro zijn geweer over zijn schouder, stak een paar
pistolen in zijn zak en maakte een zware gummistok aan zijn gorGel vast.
Dan ging hij buiten de grot en floot zachtjes op zijn paard dat
in vrijheid aan 't grazen was.
- Caro, we gaan onzen vriend Sancho eens bezoeken, zei hij,
terwijl hij zijn trouwen makker liefkoozend op den nek klopte.
Maar opletten voor zijn navaja, hoor! Hij is een geslepen kerel
en zou u met plezier de pezen doorsnijden.
Caro was een prachtig donkerbruin volbloed paard, van echt
Arabisch ras.
Hij was even trouw als een hond en was gewoon aan de minste bevelen van zijn meester te gehoorzamen.
Voor niets ter wereld zou Pedro er van willen scheiden zijn, het
was zijn liefste vriend, zijn trouwste gezel in de eerzaamheid
waarin hij leefde.
- Ik dank u, Zwarte Bison, zei Pedro terwijl hij in het zadel
sprong. Dank zij u zal ik de blanke reizigers kunnen beschermen.
- Mag uw roode broeder met u mederijden, vroeg de Sachem
(opperhoofd) der Mapoetchen.
- En uw krijgers, Zwarte Bison? Wat zullen uw krijgers zeggen, dat hun opperhoofd hen verlaat?
Een tinteling kwam in de oogen van den Indiaan.
- De krijgers van Zwarte Bison zijn verspreid in de pampa's,
ze waken over de blanke gazelle.
- Edel hart! murmelde Pedro, zoo trouw kan geen broeder
voor mij zijn! en luidop voegde hij er aan toe : Stijg op, Zwarte
Bison, Caro zal ons vliegensvlug naar den Pilar brengen.

***
De drie reizigers zaten rustig te middagmalen aan den voet
van den Pilarberg.
Ze waren welgemoed en blikten met vertrouwen de toekomst
tegen.
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Tot nogtoe was hun reis voorspoedig verloopen. Waarom zou
het verder niet even goed gaan en zouden ze binnen korten tijd
den goudader niet vinden!
Fanny vond het heerlijk zoo'n avontuurtje te beleven!
Zingend ging ze naar de lama's die aaneengebonden te grazen
liepen, en streelde ze over den zachten kop.
Maar plots werd ze doodsbleek.
Tusschen het lange gras der pampa's zag ze, op een paar meter
afstand, vijf mannen naderbij sluipen.
- Oom Harold! Conrad! schreeuwde ze. Past op! Verraad!
De twee mannen waren verschrikt rechtgesprongen.
Maar ook de vijf bandieten hadden zich opgericht.
Het fluitend geluid van drie lasso's doorkliefde de lucht; de
drie bianken waren gevangen-!
Dreigend kwamen nu de booswichten nader, de geladen revolver op de reizigers gericht.
- Wij willen u geen kwaad doen, zei Mureo, de luitenant,
spottend. Wij hebben alleen opdracht gekregen een zeker plan te
komen halen, dat den weg aanduidt naar een goudader achter de
bergen.
Sancho, onze meester, zou u eenvoudig kunnen dooden hebben,
maar hij wil zich vergenoegen met het papier alleen. Weest dus
verstandig en dwingt ons niet geweld te gebruiken.
- Nooit van mijn leven! schreeuwde Conrad, ziedend van ergernis.
- 0! maar dan! dreigde Mureo en hij trok zijn navaja uit de
schede. Ik zie dat ik u met dat dingetje even in het vleesch zal
moeten kittelen!
Hij gaf een paar lichte steken in den arm van den jongeling,
zoodat het bloed over zijn hand stroomde.
- Neen! neen! huilde Fanny, ik wil niet dat ge mijn broer pijn
doet, ik zal u het plan geven! Ik weet waar het is!
- Zwijg, ongelukkige! Ik verbied het u! riep Conrad, bleek
van pijn en woede.
Was de aandacht van de booswichten en van de gevangenen
niet zoozeer gespannen geweest, dan zouden ze gezien hebben hoe
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een man van zijn paard was gesprongen en op hun groepje kwam
toegeloopen.
Plots stond hij in hun midden, zwaaide zijn arm met een gummistok gewapend bliksemsnel rond en liet hem met een doffen
klop neerkomen op het hoofd der vijf bandieten.
Twee vielen kermend neer, de drie anderen stoven huilend
uiteen.
- Pedro! stamelden ze, bevend van schrik.
- Ja, Pedro! zei de man rustig. Gaat en boodschapt aan uw
meester, dat ik juist bij tijds kwam om een schelmstuk te voorkomen.
De mannen treuzelden niet meer, ze namen hunne twee gekwetste makkers op, en zoo goed of kwaad het ging sukkelden ze
terug vanwaar ze gekomen waren.
Pedro had zijn navaja getrokken en sneed de lasso's los die de
drie blanken gevangen hielden.
- Zie zoo zei hij, vooralsnog zal Sancho u met rust laten. Hij
weet nu, dat ik in de omgeving ben. Weest echter voorzichtig
hij weet waar ge naartoe gaat en zal voor niets achteruit deinzen
om het goud in zijn bezit te krijgen. Hebt echter goeden moed.
ik zal over u waken! Adios!
En vooraleer ze van hun verstomming bekomen waren, zagen
ze den man op zijn paard springen en spoorslags wegrijden.
Conrad keek hem achterna met oogen die schitterden van opwinding.
- Dat is nu eens een kerel, juichte hij. Men zou naar de pampa's komen om zoo'n man te ontmoeten. Okee! wat een vent!
- Ik gaf veel om te weten, wie hij eigenlijk is, mompelde
Harold. Konden wij hem overhalen, ons te vergezellen, hij zou
ons uitstekend van pas kunnen komen.
- Het is Pedro! zei een vreemde stem naast hen, maar Pedro
is niemand's dienstknecht
Ze schrokken, want ze hadden niemand hooren komen en dachten dat geen mensch in den omtrek was. En daar stond die Indiaan plots naast hen.
- Wie is die Pedro? vroFeg Fanny nieuwsgierig.

8

— Pedro? Het is de weldoende Geest van de Wildernis. Als ge
honger hebt geeft Pedro u te eten. Sterft ge van dorst, dan staat
hij naast u en brengt u een teug lavend water... Indien tien vijanden u aanvallen, dan komt Pedro aangerend en velt ze allen neer!
- Reist hij dan per vliegmachien, om zoo vlug bij de hand te
zijn? vroeg Fanny lachend.
- Mijn blanke gazelle is nog heel jong, zei Zwarte Bison Zoo
ze nog lang in de pampa's blijft, zal ze Pedro leeren beminnen zooals wij het doen.
- Nu, voor mijn part, mijne bewondering heeft hij gewonnen! riep Conrad uit, die nog van zijn verstomming niet bekomen
was.
- Mijn jonge broeder is wijs, zei de Sachemn, hij weet den
moed te waardeeren.
- En zou Pedro ons waarlijk niet tot gids willen dienen? vroeg

Harold.
- Pedro heeft mij opgedragen, over de vreemdelingen te waken, tot zij aan het groote water komen, zei Zwarte Bison. Mijn
krijgers zullen hun blanke broeders vergezellen.
- Uw krijgers? vroegen de drie blanken tegelijk.
Er was geen levende ziel, mijlen in de ronde te zien en die Indiaan sprak van zijn krijgers.
Maar Zwarte Bison lachte fijntjes.
Hij keerde zich naar het hooge grasveld en klapte een paar maal
m de handen.
Plats was het 'of de pampa begon te leven.
Het hooge gras spleet in twee en twintig krijgers met lans en
tomahawk gewapend, kwamen zich rond hun hoofdman scharen.
De drie reizigers konden hun oogen niet gelooven.
- Het is hier een heerlijk land, juichtte Conrad, als ik het goud
gevonden heb, wil ik hier komen wonen en ook een Geest van de
Wildernis worden.
- Vooruit, beval Zwarte Bison, die het bevel over het kleine
troepje genomen had. Wij hebben geen oogenblik meer te verliezen, willen we ontsnappen aan de hebzucht van Zwarte Sancho.
Het vervolg van de reis verliep zonder verdere ongevallen.
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Drie ciagen later landden de reizigers en hun geleide aan he
groote watert zooals de Indianen het noemden.
Eene rancheria (groote herberg waar de trappers en de jagers
komen vernachten) was aan den boord van den stroom opgetrok..
ken.
- Daar is het water en daar kunnen mijn blanke broeders uit . .
rusten, zei Zwarte Bison, als hij de herberg in het oog kreeg.
Mijne zending is volbracht. Vaartwel!
- Kom met uw mannen eerst een glaasje pinga (brandewijn
uit suikerriet getrokken) drinken, stelde Harold voor.
- Onze squaws (vrouwen) zijn alleen in onze wigwams. V/ij
moeten naar ons dorp terugkeeren, zei Zwarte Bison beslist.
Hij deed een teeken aan zijn kr jgers,
Geluidloos maakten ze rechtsomkeer en verdwenen tusschen het
hooge gras der pampa's.
Met een zucht van verlichting stapten de drie reizigers het
soort hotel binnen.
Intusschen was de ventere ( de hotelier) tot bij het tafeltje ge..
raakt waar de drie blanken hadden plaats genomen.
Harold wierp eenige geldstukken op tafel en beval kort en bon..
dig :
- Een flink eetmaal voor elk van ons en drie kamers om uit
te rusten.
Niet zoodra had de man het geld gezien of hij werd een en al
vriendelijkheid.
- Yes, yes! De heeren zullen tevreden zijn. Drie schoone ka . .
mers en een lekker maal. Yes, yes:
Weldra was het eten opgediend.
De reizigers lieten het zich goed smaken, weken lang hadden
ze niets dan vleesch in blikjes gegeten en wat flauwe thee ge . .
dronken.
Doch plots werd de deur opengeworpen en een man, als een
reus, stapte de rancheria binnen. Zonder iemand te groeten gip-g
hij recht naar een tafeltje en zette zich neer.
Pinga! riep hi~ bevelend.
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Fanny zag. hoe de ventere zich haastte aan zijne bevelen te ge ...
hoorzamen en zelf het glas brandewijn bracht.
Maar ze zag ook hoe de twee mannen met elkaar stonden te
fluisteren er' hoe de nieuw binnengekomene loensche blikken naar
het tafeltje wierp, waaraan zij. haar oom en haar broer. gezeten
waren.
- Conrad. kijk eens naar dien man. ginds bij de deur. fluister..
oe ze. Hij schijnt niets goeds in den zin te hebben.
- Och kom. Fanny, spotte Conrad. sedert die paar bandieten
ons op den nek gevallen zijn, beeft ge als een wezel, als ge een
vreemd gezicht ziet.
- Ik ben geen wezel en ik beef niet. Ge moet het maar weten
als Sancho u onverwachts overvalt. Ditmaal zal Pedro hier niet
zijn. om u te redden! zei het meisje boos.
- Pedro! hoor eens die kleine gans over Pedro praten. lachte
Conrad.
Intusschen had de man zijn glas uitgedronken en was weer
heengegaan zooals hij gekomen was.
Behoedzaam sloop h:~ naar den binnenkoer en ging naar een der
loodsen. waar vier mannen op zijn komst wachten. Twee ervan
droegen een breede roode striem over 't gelaat. dat leelijk gezwel..
len was.
- Welnu. kapitein. weet gij waar de jonge aap slapen zal?
- Barry zei me dat ze alle drie naast elkaar slapen. maar dat
hij de middenste kamer aan den jongen man zal geven.
- All nght, kapitein. zal ik dan maar de grendels Iosvijzen?
- Wacht even! Ge hebt dus goed begrepen. Zoodra de reizi . .
gers te bed zijn. klim ik de kamer binnen. Gij wacht onder het
venster. Heb ik u noodig, dan doe ik ti een teeken en twee van u
springen binnen.
Intusschen was de nacht gevallen en Fanny zat op haar stoel
te geeuwen van den vaak.
KOlTI. we gaan rusten. besloot Harold. Een nacht in een bed
zal ons goed doen•
.~-Iij deed teeken aan den ventero, hun hunne kamers aan te
WIJzen.
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- Yes, yes, zei de man, overloopend van vriendelijkheid. Dat
s de kamer van den Senor, een groote schocne plaats, en hier de
middenste is voor den jongen heer, en die hier voor de lieve Se..
norita. Wel te rusten! Wel te rusten! Slaap zacht!
Lachend trok hij de deur achter Fanny toe, maar toen hij in de
gang was veranderde zijn gezicht.
- Per Dios! gromde hij, ik zou niet gaarne in hun plaats zijn!
Sancho is niet malsch als hij iemand aanpakt. Maar 100 piasters
i~-, geen kleine som! Per Dios!
Welgezind wreef hij zich in de handen en trok weer de gelag..
zaal binnen.
Doch hIj werd zoo bleek als een lijk...
Voorde toonbank stond een lange, blonde man, die hem met
zijne doordringende oogen strak aankeek.
- Sancta Maria! Het is Pedro! stamelde de ventere. Wat staat
me nu te wachten.•.
- Leid me naar de kamer van den jongen senor, beval de
trapper kort.
Bevend opende Barry de deur van de gang en ging Pedro voor.
Voor de middenste kamer bleef hij staan.
- Het is hier, senor Pedro, stotterde hij.
De trapper klopte eventjes aan en trad naar binnen.
Conrad. die nog den tijd niet gehad had, zich te cntkleeden,
keek hem verstomd aan.
-Pedra! juichtte hij. Hoewel hij hem slechts éénmaal had ge..
zien, toch zou hij nooit den man, die hen zoo moedig gered had,
vergeten.
- Stil, jonge man, zei de trapper ernstig. Ga onmiddellijk uw
oom en uw zuster verwittigen, dat ze zich gereed maken te ver . .
trekken, er valt geen seconde meer te ver liezen.
- Okec! zei Conrad,en zonder een woord meer uitleg te ver..
langen, ging hij het bevel van Pedro uitvoeren.
- En nu tusschen ons beiden! zei de trapper tot den bevenden
ventere. Ge hebt dus die vreemdelingen verkocht aan dien schurk
van een Sancho?
Senor Pedro, ik... Sancho...

i
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- Sancta Maria! wat gaat ge met mij aanvangen? bibberde de
ventere.
lVIaar Pedro antwoordde niet meer.
Hij wist dat de bandiet onder het venster op den loer stond.
In een eegwenk had hij den waschhanddoek gegrepen en hem
voor den mond van den bevenden Barry geknoopt.
Vervolgens bond hij hem de handen en voeten stevig vast en
droeg hem in het bed dat voor Conrad bestemd was geweest.
Hij stopte hem flink onder de dekens, blies de kaars uit en ver . .
liet de kamer.
Op den drempel keerde hij zich nogmaals om en riep spottend :
- Slaap zacht, Barry en droom prettig van den lieven Sancho!
Een uur later klom Sancho het venster in.
Voorzichtig boog hij zich over het bed.
Maar hij vond slechts den dikken ventero, die badend in zijn
zweet, hern imet verschrikte oogen aankeek en eens dat de hand ..
doek losgemaakt was, hem bevend het gebeurde vertelde.
- Carabadja! dat mankeerde er nog aan, dat die vervloekte
Pedro, zich hier weeral mêe bemoeien kwam! Maar ditmaal zal het
zoo niet afloopen. Per Dios! Hij zal weten wie Sancho is.
Woedend sprong hij het venster weer uit.
- Vooruit, schreeuwde hij. Pedro heeft de Engelsehen laten
ontsnappen. Er achter, mannen!
Huilend sprongen de bandieten op hun paarden, dreven hun de
sporen in de lenden en renden de vluchtelingen achterna.
Daar lag het breede, blauwe water.
Bij den schijn van de maan, die opgekomen was, zag Sancho
een groote prau\v met krachtige riemslagen tegen den stroom wor . .
stelen en in schuine richting naar den tegenovergestelden oever
varen.
Vier paarden en twee lama's, met lange riemen vastgemaakt,
volgden het ranke vaartuig, zwemmend uit alle macht.
- Een hagel kogels zal hen van gedachte dalen veranderen
bulderde Sancho, die zag dat zijne prooi hem ontsnapte.
Maar vooraleer de bandieten den tijd hadden hunne geweren
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te laden, stonden als uit den grond gerezen, twintig Indianen rond
hen geschaard.
- De blanke Gee:it van de Wildernis zei, dat uw weg niet
over het water loopt, sprak Zwarte Bison, beleefd vóór Sancho
buigend.
- Dat hij naar den drommel loope, uw blanke geest, morde
Sancho. Komaan mannen, op zoek naar een prauw.
- Sancho zal wel zoo wijs zijn dat niet te doen, zei Zwarte
Bison met een onbeweeglijk gezicht. De pijlen van mijn krijgers
missen nooit hun doel! En op den anderen oever wacht Pedro...
De kapitein keek naar zijn mannen...
Geen enkele scheen geneigd het avontuur te wagen.
- Ge zijt allemaal 'laf bekken, schreeuwde hij, ik ontbind u van
uw eed, ik wil met u niets meer te maken hebben!
En razend van woede sprong hij op zijn paard en keerde terug
naar de ran cheria, om van den dikken Barry het judasgeld terug
te eischen, dat hij hem gegeven had.

***
Intusschen was de prauw aan den overkant van den stroom geland.
Zwijgend sprongen de reizigers aan wal. De paarden en de
lama's, aangevoerd door Caro den bruinen hengst van Pedro, waren hen al voor geweest en stonden ongeduldig op den oever te
trappelen.
Nu begon een moeilijke tocht door de bergen.
Conrad had in volle vertrouwen het plan aan Pedro gegeven,
die het nauwkeurig volgde. Zonder zijn kennis van de streek zouden zij er nooit geraakt zijn.
Eindelijk, op den avond van den dertienden dag, toen ze doodmoe rond het kampvuur zaten, waarover het water hing te koken
voor de thee, sprak Pedro :
- Volgens mijne berekeningen moeten wij morgen aan den
boord van het riviertje komen dat hier aangeteekend staat.
- Morgen! zei Conrad.
Met ontroering dacht hij aan zijn ouders, die misschien denzelfj4

den weg hadden gedaan en waarvan hij nooit meer iets vernomen
had.
's Anderendaags waren allen, van vroeg in den morgen reeds te:
been, de onrust had hen belet te slapen.
Voorzichtig leiddz Pedro hen langs kleine bergpaadjes die naast
bodemlooze afgronden liepen.
Eensklaps bleef hij staan.
— Daar is de bergkloof! zei de trapper, zie, op het plan loopt
het riviertje er vlak achter...
Als een wervelw nd reed de kleine groep de kloof door en zie,
haar kronkelde de rivier als een zilveren lint door de vlakte.
— En twee honderd meter verder, aan den voet van dien spit,
sen bergtop moet de goudader zijn... zei Harold, die zich over het
plan gebogen had.
- Hoera! Hoera! schreeuwde Conrad.
Ze joegen hun paarden op den oever voort.
Plots aan de kromming van het water bleven allen als van de
hand Gods geslagen staan...
Op een vijftigtal stappen voor hen, stond een half vervallen hut
en op den drempel van die hut, stond een man met grijze haren
en verwilderden baard.
Starlings keek hij naar het vlietende water en scheen de aankomenden niet eens te zien.
Maar Harold was reeds van zijn paard gesprongen en liep met
uitgespreide armen naar den ouden man.
- John! schree:Iwde hij, John! 0! mijn geliefde broeder.
Wild nam hij hem in zijn armen en drukte hem aan zijn hart.
Doch ook Conrad en Fanny waren toegeloopen.
Conrad had zijn vader herkend!
Maar de oude man weerde ze zacht van zich af.
Als een automaat ging hij naar het meisje toe.
— Mary! zuchtte hij, Mary! zijt ge daar eindelijk terug!
— Mary was uwe moeder, fluisterde Harold, Conrad in het oor.
De man lei zijn grijze hoofd op Fanny's schouder en begon over
vioedig te weenen.
Toen richtte hij aich weer op. Het scheen, als was er een sluier
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van voor lijn o o ge n weggerukt, zoo klaar stonden ze nu in zijn

hoofd.
Verstomd keek nij hen allen aan.
— Waar ben ik? Wat is er gebeurd? vroeg hij. Wat doet gij
hier Harold, en wie zijn die twee jonge menschen?
— Kom John, kom mee in de hut, zei Harold, bevend van aandoening en zachtjes troonde hij zijn broeder mêe naar binnen.

***
Stilaan kwam het geheugen van den ouden man heelema.al
terug.
Toen vertelde hij
Ze hadden, hij en Mary zijn vrouw, de goudader gevonden en
waren beginnen te graven.
Nog vooraleer ze aan het goud waren gekomen, was een rotsblok losgeraakt en naar beneden gedonderd en had zijn vrouw
voor zijn oogen gedood.
De schok was z66 groot geweest, dat hij zich verder niets meer

herinnerde.
Instinctrnatig was hij daar blijven wonen, had visschen gevangen en vogels gedood en zich verder gevoed met vruchten.
Maar van het heele verleden wist hij niets meer...
— Goddank, dat wij u levend terugvonden, juichte Conrad. Nu
is alle leed vergeten, nooit zullen we mekaar meer verlaten! Lieve,
lieve vader!
— En wie is die man die ginds wegdraaft? vroeg hij.
Conrad en Fanny sprongen tegelijk recht.
— Pedro! Pedro! riepen zij.
Pedro keerde zich om, wuifde van ver nog eens met de hand
en gaf een tikje aan Caro, zijn trouw paard, dat in forschen galop
aan de kromming van den weg verdween.
De blanke Geest van de Wildernis was naar zijn geliefde pampa's teruggekeerd.
SACHA IVANOV.
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H E T HUISJE V A N D E N

OUDERLING

't Is rustig op de hoeve
In 't zomermiddaguur,
Eentonig tikt de klok,
H e t mocrken zingt op 't vuur.
In 't zomhig hofje zwerven
D e bijen in het hof,
En rust en zalige vrede
Ligt rond het huis en hof.
Marcel Van Steenhout.
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