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Dikwij is vragen jonge lezer , maar voornamelij k
oudere, in hoever i dit of dat waar ? Om hun nieuw gierigheid to bevredigen kan ik meedeelen, dat ik zooveel mogelijk getracht heb, mij op de hoogte to tellen
van toe tanden en gebeurteni en in de jaren waarin
dit verhaal voorvalt (1657-1664) . Daarvoor i , behalve ver chillende bronnen, al : V a n K a m p e n
,,Nederlander buiten Europa", L a m b r e c h t e n
v a n R i t t h e m : ,Korte be chrij wing enz . van
Nieuw-Nederland", K a 1 m : „ Rei door N .-Amerika
-4- 1750", enz ., ook het tedelijk archief geraadpleegd,
waar ik inlichtingen verkreeg omtrent de rei van
A 1 r i c h . Bovendien ver trekte de ecretari der
,,Saint Nichola Society" to New-York mij de ,,Genealogical record" dier vereeniging .
Voor gegronde aanmerkingen houd ik mij ten zeer te
aanbevolen.
J. G. KRAMER .

EERSTE HOOFDSTUK .
TOEBEREIDSELEN .

,, Weet

je het al, Klaa ; we gaan verhuizen !"
,,Verhuizen, waarheen?"
,,Naar Nieuw-Am terdam !"
„Nieuw-Am terdam? Waar i dat ergen ?"
,,Weet je dat niet ? In Amerika !"
„In Amerika? Du de zee over? Och kom, maak dat
den boeren wij !"
,,Het i toch werkelijk waar . Vader zegt : het i
tegenwoordig zoo lecht met het werk en alle i zoo
duur, dat hij z'n geluk ergen ander wil beproeven."
,,Meen je 't?"
,,Stellig !"
,,Dan moet ik het den jongen een vertellen !"
Klaa holde weg naar z'n makker , die aan den walkant tonden to kij ken naar een cheep j e, dat een
hunner aan een touwt j e had.
,,Zeg, jongen !" chreeuwde hij al van ver. ,Weet
jelui het : Hein van Joo t den met elaar zegt, dat ze
allemaal naar Nieuw-Am terdam gaan !"
Praatje !"
,,He? -- Wat zeg je? - Och kom!
klonk het verward dooreen .
Klaa herhaalde z'n nieuwtje en poedig hadden
alien een kring om hem gevormd en lieten Dirk met
z'n cheep j e alleen op den kant taan. Het wa dan
ook iet zeer bij zonder en toen Klaa alle , wat hij zelf
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wi t, verteld had, ging het in optocht naar Hein, om het
uit dien mond nog een en uitvoeriger to vernemen .
Hein had zich nog nooit zoo gewichtig gevoeld al
then middag. Hoewel een der arm te wa hij nu tellig de voornaam te en een paar der knapen, die reed
op de Fran che chool liepen en ander den neu voor
Hein ophaalden, tonden nu heel vertrouwelij k naa t
hem en lui terden met open mond en maakten opmerkingen of riepen
,,Wat prettig, ik wou dat ik mee mocht !"
,,We gaan al gauw weg ; ik geloof de andere week en
al we er zijn, krij gen we een groot tuk land, zoo
groot al we maar willen hebben en daar kunnen we
alle verbouwen."
„Ja, maar," zei een der hoorder , ,dat gaat niet zoo
gemakkelijk . Het wemelt daar van roodhuiden, beren,
langen en andere wilde bee ten. Dat heb ik wel gehoord van m'n vader, die beef t het in een dik boek
gelezen."
„Jongen , wat fijn !" riep Klaa . ,Zeg, Hein, ik zou
maar een geweer meenemen ! Kan je chieten?"
,,Och, dat leer je van zelf wel !" meende onze vriend,
terwij 1 hij met een onver chillig gezicht zich omdraaide..
,,Dat valt je ander niet mee ! Het chieten wel, zie
je, maar het raken," bromde Kee van den lager . Zijn
vader wa lid van een voetboog chutterij en had z'n
zoon al een meegenomen, wanneer men zich in de
Doelen oefende .
Zoo bleven de jongen nog langen tijd doorbabbelen
en haalden zich allerlei mogelij kheden in het hoof d . Ze
vergaten daarbij hun gewone pel en ook hun katte-kwaad, zoodat de dikke kruidenier op den hoek, die
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ander elken dag la t van hen ondervond, later verklaarde, nooit zoo'n ru tig leventje to hebben gehad,
al toen Joo t de met elaar naar Amerika zou gaan.
Terwij 1 Hein bij z'n makker het hoog te woord
voerde, weerde moeder zich niet minder.
Het wa waar, wat haar jongen vertelde ; over eenige
dagen zou men reed vertrekken en daarvoor kwam
heel wat kij ken.
Eer t had ze het plan van haar man tegeng ehouden,
want ,zie je," zei ze tegen buurvrouw Herman z : ,Het
i een heele pakaan, zoo maar hutje en mudje to moeten
opbreken en je lieve boeltje, dat je zoo lang heb verzorgd, gepoet t of ge chuurd, to moeten verkoopen en
aan leant to doen . Want meenemen kan je maar niet
alle , daar i geen ruimte voor ."
,,En kan j,e dan zoo je tad verlaten, buurvrouw
Barend z?"
,,Och," antwoordde moeder, ,het i net precie al
m'n man zegt : waar men het goed heef t, gevoelt men
zich thui . Het i de laat te maanden allertreurig t met
het werk, of liever de laat te jaren. Eer t had je then
oorlog met de Engel chen 1 ) Je weet het zelf."
,,Praat me daar niet van ! Toen hebben we honger
geleden, buurvrouw, honger, dat je bij na zwart zag ;
ik chaam me bij na, dat ik het zeg ."
,,Schamen ? Daarvoor behoef je je toch niet to chamen. Wij konden het toch niet helpen, dat alle hier til
tond en dat het gra tu chen de teenen groeide ?"
,,Dat i zoo."
,,En nou verleden jaar met die ziekte, toen leek ieder
wel to bang om to bouwen ."
,,Waarvoor zou men het ook gedaan hebben? Men
1 ) Eer te Engel che oorlog ( 165 2-54) .
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wi t niet, of men den volgenden morgen nog leef de."
,,Daar heb je gelijk in, maar om op m'n vernaal terug
to komen . We hebben du een chralen tij d gehad en
zijn veel ingeteerd en er komt heel wat kijken voor
een hui houden."
„Je hebt er maar drie."
,,Dat i zoo, maar die twee jongen eten voor ze ."
„Ja, Hein i flink uit de kluiten gewa en en Willem
begint ook al aardig op to chieten ."
,,En gooi Marie niet weg, die kan er ook wat in laan.
M'n man had al vaak getracht, wat antler to krijgen
en wilde lo man worden bij de korendrager , maar al
je daar geen vriendje bij heb, kom je er niet ."
,,Maar hoe heb je dit dan gekregen?"
,,Dat zal ik je vertellen . M'n man laat z'n eigen barbieren bij Adriaan Gerrit z, den haar nijder op de
Bloemgracht, in het wapen van Vlieland en die vent
lijkt wel zoo'n beetje tu chenper oon to wezen. Toen
er ten min te weer in z'n winkel ge proken weed van
de lechte verdien ten en dat alle zoo chraal wa ,
vroeg hij, of de lui wel wi ten, dat de Vroed chap zulke
mooie beloften had gedaan aan alien, die naar Amerika
wilden. Nou, toen kwamen de luizen open . De tad
had de kolonie gekocht van de We t-Indi che Compagnie en omdat er niet genoeg yolk woont en het land
er zoo prachtig i , belooft de tad aan ieder, die er heen
wit, vrij en overtocht en een groot tuk grond.
Toen m'n man thui kwam, wa hij er vol van. We
hebben er lang en breed over ge proken. Het i net, ala
je zegt, je gaat van iedereen weg . Nou heb ik niet veel
familie, maar, zie je, we hebben twee kinderen dood en
die zijn begraven op het Karthuizerkerkhof en dat heeft
me lang tegengehouden."
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,,Dat begrijp ik, buurvrouw, maar je moet nou niet
aan die ge torven kinderen denken, maar aan je
levende."
,,M'n man zei precie hetzelf de en voor hen i het
veel beter, dat we gaan . Al we hier blijven, wat moeten
ze dan worden? Met elaar, al m'n man? Dat i nik
gedaan. Hein droomt er van, naar zee to gaan . Dan
moet hij van on weg en het i toch veel beter, dat
hij bij on blij ft !"
,,Heb jij of je man veel ver tand van landbouw?"
,,N ou, je weet mi chien, dat m'n vader tuinder wa
bij Duivendrecht."
,,Neen, maar nou begrijp ik be t, dat het je dubbel
aan taat."
,,Zoo i het, al klein kind heb ik al tu chen de kool
gekropen en ze zeggen, dat daar aan den anderen kant
alle kan g e bouwd worden, wat je maar wil, maar ik
moet een naar m'n eten kijken, het i dadelijk twaalf
uur. Dag buurvrouw !" en lachend ging vrouw Barend z naar binnen, terwijl buurvrouw Herman z nog
eer t buurvrouw Andrie z opzocht, om met haar over
het gehoorde na to babbelen. Haar man kwam niet
thui , die wa chuitenvoerder en met een vrachtj e
naar Zaandam.
De volgende dagen gingen voor het gezin van Joo t
Barend z, den met elaar, vlug voorbij. Het hoog
noodige, potten en pannen, het gereed chap van vader,
eenige kleeding tukken, werd ingepakt en de re t
verkocht.
Wel ging het moeder aan het hart, toen de ka ten,
toelen en taf el werden uitgedragen en op een kar
geladen . Zelf blonken er tranen in haar oogen, doch
toen Willem juichend riep
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,,Nou gebeurt het toch, moeder, nou kunnen we niet
weer terug !"
Toen vergat ze haar Teed en antwoordde moedig
„Ja, jongen en je zal een zien, hoe, gauw we gaan ."
' Avond be praken vader en moeder uitvoerig, wat
ze met het geld, dat voor het hui raad wa ontvangen,
zouden beginnen . Bij ver chillende men chen hadden
ze om raad gevraagd en vernomen, dat men in het
nieuwe land heel weinig geld noodig had, want men
leefde daar om uren van elkaar, maar wel landbouwwerktuigen en zaad en zagen, bijlen, hamer , pijker ,
want wilde men een huff hebben, dan moe t men het
zelf bouwen . Ook kon het er in den winter erg koud
zijn en waren dikke onderkleeren geen weelde . Dan
duurde de overtocht weken en kreeg men niet ander
dan den gewonen cheep ko t : erwten, boonen, pekelpek, zoodat moeder en de kinderen toch ook wel wat
ander lu tten . Vader hield veel van een pijp, du
moe t om tabak denken .
Zoo praatten de ouder , totdat de klok van den
naburigen We tertoren elf loeg.
,,Het wordt tijd, om naar bed to gaan, vrouw . We
hebben net zoolang gerekend, tot we niet de helf t
kunnen koopen, van hetgeen we willen ."
,Dat hindert niet, Joo t. Doe jij maar morgen, wat
je goedvindt, dan komt alle wel terecht."
En dat kwam het ook .
De anderen daag vervoegde Joo t zich nog eer t bij
den barbier en hoorde, dat de regeering de landver+
huizer aan landbouwwerktuigen, zaad en leven behoeften wilde helpen, mit zij zich verbonden, zoo
noodig, mee to helpen aan de verdediging van hun
nieuwe woonplaat .
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,,Dat preekt vanzelf," antwoordde Joo t en hij
haa tte zich de directeuren, die de vroed chap tot betuurder der nieuwe kolonie had aange teld, op to
zoeken en hun mee to deelen, hoe het met z'n geldzaken
tond.
Toen hij ' avond thui kwam, had hij alle kunnen
koopen, wat hij lecht even begeerde en nu ging het
met moeder en de kinderen nog naar een paar f amilieleden, om dezen vaarwel to zeggen .
„Ik zal blij wezen, al we eindelijk op het chip zitten," bromde Hein tegen z'n broer . ,Dat geloop link
en recht begint me braaf to vervelen ."
,,En mij," antwoordde Wim . ,Het i gelukkig voor
het laat t, morgen lapen we al aan boord . Wat zal
dat grappig wezen."
,,We lapen in kooien boven elkaar, heb ik gehoord."
,,Dan ga ik naar boven, ander trap je me tellig
bont en blauw of gooit de beddeplanken naar beneden ."
„Je gaat wat ! Neen Wimpje, jij gaat onder en ik. . . !"
,,Zwijgt toch, jongen : je zult wel zien, waar je
terecht komt !"
Den volgenden morgen deed de heele buurt Joo t den
met elaar en z'n gezin uitgeleide naar het I j . Daar wa
het vol met chepen . De mee te gingen naar de Oo tzee, andere zouden naar Frankrij k vertrekken, weer
derden werden gereed gemaakt voor een tocht naar
Oo t-Indie. Tegenover het Singel lag „de Prin Maurit ", onder bevel van Johan Alrich wachtende op
Joo t en z'n rei genooten.
Er moe ten er heel wat mee ; een der matrozen prak
van honderd en vij f tig . Van alle kanten kwamen ze
aanzetten, deze door f amilie, die door vrienden of kenni en vergezeld, lecht een enkele loop door de
De LandverhulzQr .
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menigte heen, zonder dat iemand hem voor het laat t
de hand drukte .
Op den kant wa het een gewoel van belang . Hier
moe t een zoon z'n oude moeder nog een omhelzen,
daar drongen goede buren haa tig door de wachtenden
heen en riepen den vertrekkenden hun be te wen chen
toe, gind lachten en joelden knapen en mei je , al
maakten ze zich gereed tot een pelevaart .
Joo t en de zijnen tonden midden in den kring. Den
jongen duurde het echter al lang genoeg .
,,Gaan we nou, moeder?" drong Willem, terwij1 hij
deze aan de rokken trok .
„Ja, jongen. Nou, dag neef, dag nicht, dag buurvrouw, het be te met de kinder ."
,,Goede rei , dag Joo t, dag buurvrouw, dag Wim!"
Allerlei kreten kionken verward dooreen . Nog een
allen de hand gedrukt, toen nog een enkel vaarwel geku t en Joo t tapte met vrouw en kinderen in de
loep.
Toen gewuif d met hoed en zakdoeken, voor 't laat t
vaarwel geroepen en ging het met krachtige lagen
naar het kloeke vaartuig, dat rij dende voor z'n anker
met ge treken zeilen allen verwachtte .
Een half uur later vernam men den eentonigen deun
der matrozen, die de anker lichtten, terwijl anderen
in het want klauterden om de groote lappen zeildoek
lo to maken en de rei nam een aanvang .
,,Hoezee ! Daar gaan we ! Hoezee !" chreeuwden Hein
en Wim en tientallen anderen, maar moeder taarde
over de ver chan ing, pinkte een traan weg en dacht
,,De tap i gedaan ; zal God met on wezen in het
vreemde land?"

TWEEDE HOOFDSTUK .
WAT MARCO VERTELT.

Den eer ten dag heer chte er aan boord een echte
wanorde en wi ten de tuurlieden niet, wat zij het eer t
of het laat t zouden doen. Elk oogenblik werden ze
door den een of ander aangeklampt en hoorden zij
niet ander dan
,,Stuurman, waar moet ik m'n goed bergen ? -- Stuurman, waar moeten we lapen? -- Stuurman, heb je
niet to chaf ten, m'n kinderen gapen van den honger ?
Stuurman, m'n vrouw i zoo ziek, i er geen dokter ?"
Het wa tuurman voor en tuurman na, maar weldra kwam er orde in de chao .
Elke f amilie kreeg haar kooien en een plaat , om
haar benoodigdheden to bergen . De kapitein maakte
bekend, wanneer er ge chaf t werd en dat de kinderen
tu chen tijd niet konden krijgen, terwijl hij bovendien beval, dat men den matrozen niet in den weg
mocht loopen, maar blij ven moe t op de plek, die aangewezen werd .
De ,Prin Maurit " leek al heel weinig op een
moderne toomboot, waarmee men tegenwoordig de
rei naar Amerika onderneemt. Nu weet men niet, wat
men zal doen, om het den pa agier aan boord gezellig to maken, en lij ken de vaartuigen op drijvende
paleizen, chitterende van gla en gepolij t koper, toen
we chrij ven 1656
wa het een g roote zeldzaam-

20
held, al vrouweri en kinderen zich aan boord van een
chip bevonden en zat men wet een weinig verlegen
met zoo'n beweeglijke lading .
Dank zij echter de flinkheid van den kapitein, gevoelde men zich weldra thui en konden Joo t en de
anderen op het voordek ru tig babbelen over de
toekom t.
De rei viel moeder geducht tegen en Marie en de
jongen hadden het zich ook heel ander voorge teld .
Ze troff en het dan ook niet, daar het midden in den
winter wa .
Op den I3den December verliet men toch de reede
van Te el en koer te naar het Kanaal. Er woei een
gure wind en herhaaldelij k motregende het . Dan
choolden de rei genooten dicht achter de ver chaning en dekten zich toe met kleeden of zeilen, of hielpen
de ongelukkigen, die lachtoff er werden van de gevree de zeeziekte, want om overdag naar omlaag to
gaan, cheen bijna onmogelijk. Daarvoor wa de ruimte
to klein en wat er wa , werd ingenomen door eenige
vrouwen met jonge kinderen .
Weer of geen weer, men bleef du lief t boven en
maakte kenni met de medereiziger , verhaalde elkaar
z'n vroeger leven of lui terde naar den een of anderen grappenmaker, die wat levee in de brouwerij
bracht.
Ver chillenden kwamen van Am terdam, enkelen uit
den omtrek. Zoo wa Jan Leendertz uit Zaandam en
Corneli Arend e uit Duivendrecht en Jan Roemer uit
Diemen en Gerrit de Groot uit Heu den.
Behalve du een aantal land lieden telde men aan
boord ook vele vreemdelingen . Het waren voornamelijk Italianen, uit Piemont en Savoye, die ter wille van
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den god dien t uit hun vaderland verdreven, algemeen
bekend tonden onder den naam van Waldenzen .
Gedurende de eer te dagen zaten ze mee tal bij
elkander, langzamerhand voegden zij zich voor en na
bij de Hollander .
Een echter, een flinke jonge man van nauwlijk twin
tig, tuurde teed over de ver chan ing en prak met
z'n landgenooten al met z'n overige rei genooten
nauwlij k een enkel woord .
Moeder Barend z voelde zich echter tot den vreemdeling aangetrokken en keek vaak naar hem . Wa het z'n
bleeke gelaat tint, of de lij dende trek om de lippen en
de moedelooze blik der oogen, die haar medelij den
opwekten ?
Het valt moeilijk to zeggen, maar tot groote verbazing van vader, die van z'n vrouw zoo'n vrijpo tigheid in 't geheel niet verwacht had, trad moeder op
zekeren morgen op den jongeling toe, legde hem de
hand op den chouder en zei :
,,Kom een bij on zitten, dat i veel gezelliger ."
Met groote oogen keek de ander haar aan . Al bij
in tinct voelde hij evenwel, dat het medelij den en geen
nieuw gierigheid wa , 't welk haar dreef en onwillekeurig volgde hij haar en zette zich bij de f amilie neer .
Veel werd er niet ge proken ; een enkele opmerking
over het weer, een praatje over het chip, doch nu het
ij gebroken wa , kwam ook poedig de vertrouwelij kheid .
Geen week later vernamen z'n nieuwe vrienden de
ge chiedeni van Marco . Reed eerder wa hem daarnaar gevraagd, doch teed had hij gedaan, of hij het
verzoek niet begreep . Maar toen na ruwe tormvlagen
de zon door de wolken boorde en een lekker windje de
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golven een weinig krulde, begon hij, eer t totterend,
maar weldra vloeiend, terwij 1 z'n oogen, die in den
aanvang even flet hadden ge taan al altij d, begonnen
to chitteren, ja omtijd vonken choten
,,Het i een heerlijk land, mijn geboortegrond. Overal rij zen Bergen torenhoog, om prachtig begroeid,
hier en daar met eeuwige neeuw bedekt . Woe t chieten ver chillende kleine rivieren lang de helling en
door de dalen, pringen over rot blokken en leepen
boomen en truiken in haar dolle vaart mee . Groot i
de bevolking niet, maar we zijn allen zeer aan elkander
gehecht en vooral houden we veel van on vaderland.
Waar ter wereld kan men zoo vrij zwerven door bo chen en velden, of uren lang de bergen beklauteren,
om op den top de zon to zien gloren, terwij 1 het dal
nog vreedzaam in het dui ter ligt ? En al dan ' avond
de glet cher chitteren bij het licht der ondergaande
dagvor tin, hoe eenig mooi i dat dan !
We woonden in het dal der I ere, ru tig en tevreden,
mijn ouder , zu ter en ik. Overdag trokken we met
onze kudde naar de groene weide, of gingen op de
jacht en vervolgden de gem en den teenbok van top
tot top. ' Avond en vooral ' winter , wanneer de
dalep volge neeuwd liggen en het verkeer met de
omliggende dorpen verbroken i , oefenden wij on in
het hout nijden en maakten vogelkooien of hechten van
me en. Wij waxen prote tant, evenal de mee ten
onzer buren en vrienden . Een klein kerkje, childerachtig tegen de helling van een reu achtigen berg gelegen, wa onze bedeplaat . Daar kwamen we ' Zondag van alle kanten to zamen ; dan be praken de
ouderen, wat er voor nieuw in de wereld gebeurde,
terwij 1 de jongeren, de knapen en mei j e , op de alpen-
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weiden met elkander lachten en toeiden of zich oefenden in het chij f chieten.
Wat wa dat een heerlijke tijd ! Doch het mocht zoo
niet blijven . Een , ik zal het niet licht vergeten, betrad
onze predikant, een oud man met reed grijzend haar,
bleek en ontdaan den eenvoudigen preek toel. In plaat
van de gewone god dien toefening to houden, deelde
hij on mee, dat onze hertog bevel had gegeven, dat
alle men chen in zijn land den Room chen god dien t
moe ten omhelzen . Die weigerachtig wa , zou worden
vervolgd, de nood gedood.
Terwijl de predikant prak, kon men wel een peld
hooren vallen in het kleine gebouw . Iedereen ontroerde. Men wi t, wat het zeggen wilde, die vervolgingen ! Reed vroeger, jaren geleden, hadden de oude
Waldenzen aan allerlei ellende blootge taan.
Na kerktij d dacht niemand aan pelen of pretmaken .
Ang tig choolden we bijeen en lui terden naar wat
onze oud ten be praken . Natuurlij k wilde niemand z'n
geloof verzaken.
Na veel be prekingen be loot men zich eendrachtig
tegen het gebod to verzetten en de nood geweld met
geweld to keeren.
Wij trokken naar onze woning en vader haa tte zich,
z'n geweer na to zien . Onze kruitvoorraad wa gering.
„Ik ga naar het dorp, moeder," zei hij -- on huff
lag een minuut of Lien van de andere verwij derd -- „en
zal zien, of ik voor Marco een nieuw geweer kan
krijgen, het zijne i erg oud, en to gelijk zooveel kruit
en kogel koopen, al lecht mogelijk i ."
Zoo nam ieder z'n maatregelen .
De eer te weken ge chiedde er echter bij on niet .
Alleen vernamen we zoo bij gerucht, dat in andere

24
deelen van het hertogdom de vervolgingen in vollen
gang waren. Nu en dan trokken er land lieden lang
on dorp, die on vree elij ke verhalen deden omtrent
de wreedheid der oldaten.
,,Zouden we niet vluchten, vader ?" meekte m'n
zu ter, ,nu i het mi chien nog tij d . We wonen dicht
bij de Fran che gren ."
,,Och kom, kind, mi chien loopt alle nag be t af .
En we kunnen on hui en onze koeien toch niet
meenemen ."
Had vader het maar gedaan !
Op zekeren morgen werden we opge chrikt door
trompetge chal. We openden de deur en zagen een
troep karabinier , die het dal doorrenden. Voor het
hui van den chout hielden ze til.
Na een poo met hem ge proken to hebben, ver cheen
de omroeper en deze maakte overal bekend, dat wij
alien in het kerkgebouw moe ten amen komen en daar
zweren, dat wij den katholieken god dien t trouw
waren .
Ook vader vernam het, dock inplaat van to gaan,
beval hij : ,Sluit de deur, Marco, doe de luiken voor do
ven ter en houd je geweer gereed ."
We zetten on bij elkaar en wachtten . Zoo verliepen
er eenige uren .
Toen werd er tegen de deur gebon d en vernamen
we een ruwe tem, die ei chte binnengelaten to worden .
Wij gaven geen antwoord .
Daarna weerklonken bijl lagen.
Vader trad nu aan het ven ter en vroeg- door een
kleine opening, wat men wen chte.
,,Kom er uit, oproerling ! Al je niet onmiddellijk
opent, teken we den boel in brand!'-'
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,,Op wien bevel ge chiedt dit?" antwoordde vader.
,,Op bevel van den hertog ! Al je gedaan had, wat
je plicht je voor chrij f t en in de kerk wa gekomen, had
je het gehoord !"
„Ik ben vrij, to doen of to laten, wat ik wil ."
,,Dat zullen we je ander aan het ver tand brengen !
Mannen, richt op de ven ter !"
Eenige choten knalden, doch de kogel vermochten
niet, door het hout to dringen .
Vader wenkte mij en flui terde
,,Al ik val, denk om moeder en Lora ."
„Ja, vader," beloof de ik .
Wederom vernamen wij bij l lagen. Een hevig gekraak volgde, de deur week en een aantal woe te oldaten werd zichtbaar.
,,Geen tap of ik chiet !" chreeuwde vader .
Tot antwoord weerklonk een aantal choten.
Ik vuurde eveneen m'n geweer af.
Toen hoorde ik een gil en zag vader leggen en ook
m'n zu ter. Op dat oogenblik ver cheen er huip. Onze
buren hadden zich vereenigd en drongen den vij and
terug.
Deze vloden uit onze hut en lieten on achter.
Wat 'n vree elijk oogenblik beleefden we toen !
Vader wa dood. Lora ademde nog, dock al ik haar
wilde optillen en in bed leggen, tierf ze in m'n armen .
Ook moeder bleek gewond : ze had een chot in het
been. Alleen ik wa ongedeerd.
Een klap ijlden een paar vrienden binnen, roepende
,,Vlucht I dadelijk komen de oldaten terug !"
Zonder aan geld of goed to denken, tilde- ik moeder
op, nelde het huff uit en vluchtte tu chen de
truiken .
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Daar bleven we den geheelen dag en hoorde ik nu
en dan enkele choten en het gekerm of gegil van
vluchtende men chen.
Zoodra het dui ter vigil, verliet ik onze chuilplaat ,
om zoo mogelijk iet to vernemen en enkele dingen uit
onze woning to redden . 0, wat een tooneel aan chouwde ik toen
On aardig vroolij k hui j e wa verbrand en in de
puinhoopen vond ik de verkoolde lichamen van vader
en zu ter. Met een pa, die nog in onzen tuin tond,
groef ik een kuil, om m'n dierbaren to begraven en
begaf mij daarna weder naar moeder, die kermend van
pijn zich nauwelijk kon bewegen.
Toch heb ik haar opgenomen en gedragen, zoover
m'n krachten het toelieten . Nu een ru tend, dan weer
loopend, bereikten we in den vroegen morgen de gren .
Toen gevoelden we on voorloopig veilig .
Ik bracht moeder in een herberg, waar de waardin,
die on heel goed kende, alle deed om de gewonde
to helpen .
Alle zorg en moeite waren echter vergeef . Na een
martelij k lij den van eenige weken tierf ook m'n
moeder en bleef ik alleen achter . Veel hechtte ik niet
aan het leven. Het wa me onver chillig, of ik leef de
of tierf, totdat een paar kenni en, die ook uit Savoye
gevlucht waren, me meenamen en na tal van omzwervingen naar Holland voerden .
Daar waren de men chen zeer hulpvaardig voor on
en verleenden on op allerlei wijze teun. We hoorden
van Nieuw-Nederland en be loten on aan to melden.
Nu weet u alle ."
Afgemat zette Marco zich neder . Het had hem blij kbaar veel in panning geko t, geregeld to vertellen . Her-
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haaldelij k had hij zich moeten bedwingen, om niet in
tranen uit to bar ten.
Vol belang telling en medelij den hadden de Hollander het droevige verhaal aangehoord . In menig oog
parelde een traan en menige lip werd krampachtig
aamgeknepen, toen men het optreden der oldaten
vernam.
Een oogenblik heer chte er tilte in den kring . Allen
waren onder den indruk en wi ten geen woorden to
vinden, om hun gevoelen to uiten. Toen legde moeder
Barend z de hand op den chouder van Marco en zei
„Arme jongen, wat heb je veel geleden !"
Met z'n groote weemoedige oogen keek Marco haar
aan en al voelde hij, hoe innig ze met hem meeleefde,
greep hij haar hand, drukte die hart tochtelijk en flui terde ,Moeder ."

DERDE HOOFDSTUK .
GESTRAND .

Reed had de rei ver cheidene weken geduurd en
nog kwam er geen einde aan . Elken dag weer zag men
lecht lucht en water, zonder afwi eling in dezelfde
eentonigheid. En uit die lucht, vaak door grauwe wolken bedekt, ontla tten zich regenvlagen en neeuwbuien. Dan gierde een gure wind door het want en vertijfde het chuim, dat over de ver chan ing loeg, tot
ij ; dan klappertandden de matrozen en verkilden zij
tot op het been.
Hoe het hun ook peet, moe ten de landverhuizer
dan hun toevlucht beneden zoeken, waar zij opeengepakt, nauwlijk ruimte vonden, om zich to bewegen .
In het Kanaal werden ze door een hevigen torm
getei terd, die den bazaan ma t brak en het voormar zeil cheurde. Toen werd het vaartuig opgenomen, al
ware het een vi ch chuit en loegen de golven met
kracht over het dek . Luid krij chend zwierden de
meeuwen rond en zetten zich, vermoeid van haar
trij den tegen den wind, op de raa en chommelden
mee met het chip, dat in ru telooze beweging zich nu
hoog op den top van een baar beyond, om onmiddellij k
daarop door de kokende zee bijna bedolven to warden .
De ang t wa op ieder gelaat to lezen en herhaal-
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delij k ont napte den ongelukkigen de klacht, dat zij
pij t van hun daad hadden en naar het vaderland terug
verlangden . Gelukkig brak den volgenden dag de zon
tu chen de wolken en verwarmde de verkleumde
reiziger .
Een enkelen keer bemerkte men ij bergen, die ver
naar 't Zuiden of gedreven, hun den doortocht dreigden
to belemmeren . Den z ,den Februari veranderde de
kapitein daarom den koer en zeilde eenige treken
zuidelijker en toen hij den Aden Maart Kaap Cod pa eerde, wi t hij, dat hij op den goeden weg wa . Den
8 ten verklaarde de gezagvoerder, dat men zich in de
nabij heid van de kolonie beyond en weldra aan land
zou kunnen gaan.
Met groote blij d chap werd deze tij ding ontvangen
en reed verdiepten de vrienden zich in de toekom t,
bouwden luchtka teelen en vergaten het Teed der
laat te weken. Doch men had to vroeg gejuicht .
De anderen daag , toen men zich haa tte, aan dek
to komen in de hoop het verwachte land to kunnen
ontdekken, hing er een zware mi t, zoo dicht, dat men
Been vij f meter buiten boord kon zien . Bovendien wa
het zoo koud, dat de waterdamp, die zich al kleine
tof deeltj e in het haar en op de kleederen der bemanning had neergezet, veranderde in een menigte chitterende kri tallen, terwij 1 het touwwerk en de ma ten
bedekt waren met tintelenden rijm .
Bezorgd zagen kapitein en tuurlieden elkander aan
en vroegen zich af, wat daarvan de gevolgen zouden
zijn. Geen hunner wa ooit in deze treken gewee t en
niemand wi t den weg.
De gezagvoerder begreep echter, dat er gehandeld
moe t worden en riep
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„In het want, jongen , en de zeilen ge treken !
Boot man, hoeveel water hebben we?"
Met groote vlugheid werden de bevelen ten uitvoer
gebracht en hoewel een koude noordwe tenwind Janmaat de leden ver tij f de en hem in het gezicht triemde, tonden binnen een half uur de ma ten kaal en
lank al boomen in den winter .
Onderwijl wierp Geert Willem e z'n dieplood uit en
telde dertig vaam.
,,Goed, waar chuw wanneer het minder wordt ;
tuurman Dirk e, klaar om to ankeren !"
Terwijl in bedrijvige haa t de matrozen zich weerden, zagen de landverhuizer vol belang telling toe,
wat er ge chiedde.
Een klap vernam men een onheil pellend gekraak,
de ma ten helden naar voren en zwiepten met kracht
terug.
,,Het chip zit va t!'-' luidde de algemeene kreet en
de ru t, die tot nog toe op de ,Maurit " had geheer cht
wa verdwenen .
Ver chrikt, al verkeerde men reed in gevaar van
to vergaan, nelden vrouwen en kinderen en alien die
beneden waren, naar het dek en vergrootten door hun
ge chreeuw de algemeene ont telteni .
,,Wat i er gebeurd ? Wat beteekent dat gekraak ?
Waar zijn we? M'n God, ik kan niet zien !" hoorde
men verward dooreen. En eer zij antwoord ontvingen,
bar tten reed enkelen in klagend geween lo , of zetten
zich neer met de handen voor de oogen en tieten allerlei geluiden uit.
De gezagvoerder, niet minder in de war dan z'n pa agier , behield echter voor het oog z'n kalmte . Hij
begreep zeer goed, dat in deze moeilijke om tandig-
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heden alle van hem afhing . Voor alle moe t hij du
de landverhuizer geru t tellen.
Hij wenkte den boot man en zei
,,Fluit een alien bij een, ik wil een woord preken."
Ter tond klonk een chril geluid over het dek en alien
drongen amen, om to lui teren, wat dat beteekende .
De kapitein klom op de ver chan ing en terwij 1 hij zich
aan het want va thield, prak hij
,,Men chen, er heef t zich een klein ongeval voorgedaan. On chip i op een rot ge tooten en zit va t.
Op zichzelf beteekent dat niet veel . We hebben nu eb
en zullen du waar chijnlijk over eenige uren weer vlot
komen. Bovendien i het land dicht bij en de zee ru tig ;
zoodra het weer opklaart, zullen we de ku t kunnen
zien. Ik raad u daarom aan, u bedaard to houden en
niet door onnut ge chreeuw ang t to verwekken . Gaat
alien ru tig naar uw plaat en doet, al of er niet gechied i ."
Deze woorden, kalm en ru tig ge proken, lieten niet
na, indruk to maken . Men ging uiteen, maar toch
bleven velen op dek en hingen over de ver chan ing
en trachtten met hun blikken den nevel to doorboren.
Joo t beyond zich met zijn vrouw en Marie op het
achterdek . Willem en Hein hadden zich bij Marco gevoegd en zagen toe, hoe de boot man nogmaal het
lood uitwierp.
,,Zeven voet," bromde Geert, ,het zou me nik verwonderen, of de chuit i lek."
Wel waren deze woorden niet voor de jongen betemd, maar het nam niet weg, dat zij ze toch vertonden.
,,Al het chip lek i , zullen we niet vlot komen,"
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flui terde Hein z'n broeder in, „laten we dat vader een
vertellen."
Haa tig choot on drietal achteruit en deelde den
met elaar mee, wat zij vernomen hadden . Deze verbleekte en zei
,,Gauw naar beneden en onze ki t naar boven !"
Gevolgd door de beide jongen begaf Joo t zich naar
omlaag, zocht alle bijeen, wat hij het zijne kon noemen, wierp het in z'n grooten koff er en leepte then
de nauwe trap op naar het dek .
Na veel horten en tooten, waarbij de jongen zich
deeriijk de handen ontvelden, wa het gevaarte eindelijk
boven. Doch nauwlijk zagen de rei genooten, hoe de
met elaar over den toe tand dacht, of plot eling werd
het een dringen en duwen naar de kajuit trap. Ieder
wilde het gegeven voorbeeld volgen en het weinige,
dat hij nog op de wereld bezat, redden .
De tuurlieden, die zich van de algemeene ont telteni groote ongelukken voor telden, trachtten de
lieden tot kalmte to brengen .
,,Waarvoor dient toch die malligheid ?" chreeuwde
Dirk e, „laat je boel maar beneden, vandaag gaan we
toch niet lo en !"
„Jij hebt mooi praten !" antwoordde De Roemer, die
met een grooten zak zwoegende van omlaag kwam,
,,het chip i lek ; er taat tellig wel twee voet water
in het ruim !"
,,Het chip i lek !" gilden nu velen, ,het chip i lek !
O God we verdrinkenl"
,,Dat zal zoo'n vaart Wet loopen, want we zitten zoo
va t al een muur," bromde de tuurman, doch hij
haa tte zich den kapitein van de ramp op de hoogte
to tellen.
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De mi t, die den geheelen ochtend al een ondoordringbaar gordij n de omgeving had bedekt, trok nu,
dank zij de zon, die langzamerhand hooger klom en
een fri che brie , op . In groote wolken werd de nevel
weggevaagd en toof ver vooruit, over de zee, terwij i
het zonlicht zich een baan brak en in de ont telde gemoederen der chipbreukelingen weer hoop op redding
tortte .
Op een of tand van mi chien vij f honderd meter
ontwaarde men de ku t, wel dor en oogen chij nlij k
onbewoond, maar toch in elk geval land.
,,Al de zee kalm blij f t, i er geen gevaar," meende
Marco.
De mee ten waren dat met hem een , wanneer lecht
aan de eer te voorwaarde voldaan werd en hoe weinig
kon men in deze ruwe wintermaanden daarop taat
maken !
De kapitein en de eer te tuurman hadden zich naar
omlaag begeven, om to zien, hoe het met het lek tond .
Ze hoopten, het to kunnen toppen en het vaartuig of
to brengen, doch toen zij het water in het ruim al drie
voet peilden, bleek ook deze hoop ij del .
,,,We moeten naar den wal en wel zoo poedig mogelij k !" wa beider be luit en zoodra Alrich aan dek
terug kwam, luidde het bevel :
,,Dirk e, zet de loep en de jol uit. In- elk vier roeier
en tien pa agier !" en zich vervolgen tot de landverhuizer wendend, vervolgde hij : ,Zooal je ziet, betaat er vol trekt geen leven gevaar, daarom behoudt
je kalmte en dringt niet . Elke rf amilie blij f t bij een ; de
tuurman zal aanwij zen, in welke volgorde men meegaat ."
,,Maar m'n goed !" chreeuwde er een .
De Landverhuizer ,
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„Je goed blij f t voorloopig hier ! Eer t de men chen
en dan de lading!"
,,En wie vergoedt het mij, al het verloren gaat !" wa
het nor che antwoord, terwij l een der mannen, met een
ki t op den rug naar de ver chan ing drong .
,,Dat i van later zorg ! Nu doe je, wat lk zeg, ander
chiet ik je een kogel door het hoof d !"
Alrich wa wederom in het want geklauterd en
richtte een pi tool op den vrager .
,,Vergeet niet," vervolgde hij, toen hij zag, dat de
ander eieren voor z'n geld koo en de ki t afwierp, „dat
ik kapitein ben en jelui mi j n bevelen hebt to gehoorzamen. Weigeren jelui, dan zijn we allen voor de
haaien . Dirk e, kie de roeier !"
De tuurman, een kort gebouwd, maar ge pierd man,
die zich eveneen met een tweetal pi tolen gewapend
had, knikte.
„Dat zal je gebeuren, chipper. H ier, jongen , aan de
riemen en helpt mee, de orde to bewaren . Eer t jelui !"
en hij wee een vrouw met twee kleine kinderen aan
en dan deze drie en die twee en deze . - Vol ! Kalm
aan jongen . Mooi ! - teek af, boot man !"
Met ijzige bedaardheid werden de twee booten geladen en zoodra allen gezeten waren, ging het met
flinken lag naar het land .
De achterblijvenden oogden ze na . Een enkele
chreeuwde nog : ,Maak wat voort, tuurman !" doch
de mee ten zagen wel in, dat alleen door een ordelijk
wachten allen gered konden worden.
Zoodra de loepen haar lading aan wal hadden gezet,
keerden ze terug, om een nieuwe of to halen . De zon
wa al weder achter grauwe wolken ver cholen en het
begon fij n to neeuwen.
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De ongelukkigen, op het dek to zamen gedrongen,
klappertandden van de kou . Enkelen loegen in de han-den of taken de vinger in den mond, terwijl anderen
heen en weer liepen en met de voeten tampten . Nu en
dan vernam men het ge chrei van een kind, omdat de
oort j e zoo'n pij n deden .
Moeder Barend en Marie leden niet minder van de
koude, dan de overigen .
,,Had ik maar m'n dikke da , klaagde Wim, „dock die
i beneden en ik durf niet omlaag ."
,, Wacht, jongen," antwoordde vader, ,ik heb den
heelen rommel in den koff er geborgen . Daar taat hij,
we mogen hem wel voorloopig niet mee nemen, maar
we kunnen er toch uithalen, wat we noodig hebben,"
en Joo t nelde heen en kwam poedig met een aantal
kleeding tukken terug .
,,Trek maar aan, vrouw en hier Hein en Marie, een
paar doeken. Voor jou heb ik nog een dikke ja . Marco ;
kruip er maar in ."
Marco, die toch al erg lecht in de kleeren zat, liet
zich niet tweemaal noodigen en loeg het kleeding tuk
dadelij k om .
,,Dat i lekker, vader," knorde Willem, ,nou nog wat
warm drinken."
Doch daar wa geen kijk op . Het vuur in de kombui
wa reed gedoof d en van chaf ten zou then dag wel
niet veel komen.
Eindelij k wa het ook de beurt aan de f amilie
Barend z en daalden ze of in de wankele boot . Het
water, dat door de naden naar binnen wa ge ij geld,
bevroor tot ij , terwij i de loep tot op een handbreedte
in de golven conk .
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,,Stil zitten !" klonk het bevel van den boot man,
,,ander gaan we alien naar den kelder !"
Wim, die jui t een aanvechting kreeg, om een weinig
to hobbelen, zette zich mui til in een hoek j e en verroerde zich niet .
Tegen den avond waren allen aan wal .
,,Kunnen we nou onze bagage halen, kapitein?" wa
het verzoek van De Roemer, terwij l hij op Alrich toetrad. ,On leven i nu wel gered, maar we hebben geen
plek om to zitten . De grond i teenhard en nergen i
een huff of een boom to ontdekken . Al we op deze
wijze den nacht moeten doorbrengen, zijn we morgen
alien bevroren."
Dat begreep ieder, ook de gezagvoerder .
,,We zullen zien, wat we doen kunnen. Naar boord
terug, tuurman, en haal zeilen en kooigoed, zooveel
al je kunt bergen ."
Nog herhaaldelij k voer men dien avond naar het verlaten chip en toen eindelijk de terren zich aan den nu
wolkenloozen hemel vertoonden, hel en flikkerend, al
wilden ze voor pellen, dat het dien nacht duchtig zou
vriezen, waren de tenten opgericht en hadden alle
chipbreukelingen, zoo goed en kwaad al het ging,
een onderdak gevonden .

VIERDE HOOFDSTUK.
DE SCHIPBREUKELINGEN .

Had men het al aan boord niet prettig gevonden, nu
men een nacht aan den wal had doorgebracht, leek het
leven op het chip den armen zwervelingen een
paradij .
Dien eer ten nacht zouden ze niet licht vergeten
Dicht opeengedrongen hadden zij zich, zonder zich
to ontkleedena op den teenharden grond uitge trekt.
Om het doordringen van de koude eenig zin to beletten, preidden ze eer t eenige deken uit, maar veel
hielp dit niet . Lu tig peelde de wind onder het zeildoek der tenten en toof zelf de jacht neeuw in groote
hoeveelheid naar binnen . Men kon niet warm worden,
wat men ook al deed en dommelde men al eindelij k van
vermoeieni in, dan deed het ge chrei der kinderen hen
weer ontwaken . Vooral die arme tumperd , die nog
geen zelf beheer ching kennen, die zich nog niet weten
op to off eren voor een ander, hadden het zeer kwaad .
De beent j e ver tij f den, de oort j e tintelden, de new j e
chrijnden en de adem al kleine wolkje uitge tooten,
verkilde de deken , waaronder ze bijna wegkropen .
Met vreugde werd de ochtend chemering begroet .
Vlug prongen mannen en jongen op, om door een
flinke lichaam beweging het bloed wat neller to laten
vloeien.
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Alrich en zijn matrozen waren reed druk in de
veer. De kok had al een rei naar boord gedaan, de
kombui leeggehaald en hout meegebracht, om een vuur
aan to leggen . Toen de vlammen lu tig opflikkerden
en aan de paander lekten, die onder den ketel gechoven waren, ging een langgerekt „he" uit de verkleumden op . Men verdrong zich, om toch maar de
be te plaat to veroveren, totdat men eindelijk of prak,
bij beurten zij n plek j e aan andere lotgenooten of to
taan .
De Roemer, die wat verder had rondgekeken, kwam
nu terug en riep
,,Achter gind che rot en taan wel honderd boomen !
Wie gaat er mee, om ze to kappen en hier heen to
brengen ?"
Nu, liefhebber genoeg, en daar de kapitein het uittekend vond, trokken weldra een twintigtal mannen,
waarbij Joo t met zijn zoon Hein niet ontbraken, met
de bijl op den chouder naar de aangeduide plek .
Vol ijver begonnen ze to hakken en to trekken . Voor
de mee ten wa het een ongewoon werk, doch het had
dit voordeel, dat men door den zwaren arbeid, Teed en
koude vergat, want poedig gut te hun het zweet tappeling lang het gezicht .
Zoodra een paar boomen geveld waren, begonnen
enkelen de takken of to kappen en terwij 1 deze door de
jongeren bijeen gebonden werden, zaagden de anderen
de tammen in gelijke tukken .
Na een paar uur had men een grooten voorraad
brand tof. In vroolijke haa t leepte men alle naar de
landing plaat en daar werd nu een vuur aangelegd,
groot genoeg, om een o to braden .
Dat leek den chipbreukelingen ! Lachend trekten
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de kinderen de hand j e uit naar de kronkelende vlammen en keken hoe de takkenbo en i end en knetterend in elkaar zonken, terwijl het vuur dan met
nieuwe kracht om de groote blokken oplaaide .
,,Dat i lekker, moeder," knorde Wim, „nou lu t ik
wel eten !"
De kok wa daar in then tijd mee klaar gekomen en
het eer te ontbijt maakte overheerlijk.
Zoodra de honger ge tild en men in- en uitwendig
verwarmd wa , deelde Alrich ' z'n plannen mee.
,,Zoolang het weer goed i , moeten we ervan gebruik
maken, mannen . Daarom ga ik en de boot man met
de twee loepen naar boord, om uit het chip to redden,
wat er to redden i . De ,Maurit " afbrengen lukt niet.
Vanmorgen hebben we het vaartuig nog onderzocht,
het i op twee plaat en ge pleten .
Onderwijl moet tuurman Dirk e met den timmerman een op lagplaat voor de goederen maken, terwij 1
onze dappere houthakker geen vooraad genoeg kunnen aanbrengen. De vrouwen en kinderen blijven hier
en pa en op het vuur of helpen den kok .
Iedereen vond deze chikking uit tekend, alleen
maakte Joo t de opmerking
,,Maar, kapitein, waar zijn we nou ergen en hoe
komen we in Nieuw-Am terdam ?"
Alrich ' gelaat betrok : waar men zich beyond, wi t
hij evenmin al de anderen .
Gelukkig behoef de hij niet dadelij k antwoord to geven, want een der matrozen prong op en chreeuwde
,, Kij k een , wat 'n rooie vent!"
Ieder keek in de aangeduide richting en zag daar een
man, roodbruin van tint, met een dock Qm het middel
en een berenhuid om de chouder .
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,,Dat i een roodhuid !" riep Alrich verheugd . „Die
kerel zal on mi chien wel kunnen helpen . Breng hem
een hier, Kreli , maar doe hem nik , hoor !"
Kreli , een vent al een boom, die aan den bak teed
de mee te praatje had, gevoelde zich niet zeer op z'n
gemak. Je kon toch nooit weten - nietwaar ? - zoo'n
roodhuid i toch een heel ander men ch dan een blanke,
of eigenlijk i hij wel een men ch ; i hij geen dier?
Aarzelend, met knikkende knieen ging Kreli op weg .
De chipper moe t noodig zeggen :
,maar doe hem
nik ." ,Al hij mij maar nik doet," bromde onze matroo . Doch ten aan chouwe van de geheele bemanning
zou hij zich goedhouden .
De ander wachtte echter niet op Kreli , doch ging
hem ru tig to gemoet . Hij had blijkbaar meer met
blanken omgegaan en toonde zich weinig nieuw gierig .
Kreli wenkte hem uit de verte en wee naar den
kapitein .
De roodhuid knikte en chreed met bedaarden tap
op den gezagvoerder toe, die, hoe verheugd hij ook
wa over de aankom t van den vreemde, zich toch erg
verlegen gevoelde, daar hij niet wi t, hoe hij met den
roodhuid een ge prek moe t voeren .
Alle landverhuizer tonden in een wijden kring om
hem heen en gaapten den vreemde aan, die voor
Alrich genaderd, dezen eerbiedig groette .
Het wa een f or ch gebouwd man, met een chranderen oogop lag . In het haar, dat Lang en luik op zijn
bonkige chouder of king, had hij eenige bonte vederen ge token, terwijl hij om de enkel en aan de armen
beenen ringen droeg . Een zwaren boog hield hij in de
hand en aan zijn gordel lingerde z'n goedgevulde pijlkoker .
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Behalve den mantel mi te hij alle kleeding tukken .
,,Dat beer heeft zeker geen la t van de kou," grinnikte de boot man, ik wou ander niet graag in z'n
choenen taan ."
,,Dat zou ook moeilijk gaan, boot man," antwoordde
Dirk e, „Want de vent heeft ze niet ."
,,Nou ja, ik bedoel, dat ik niet in z'n plaat zou willen
wezen, ik heb het nog koud, onder m'n dikken jekker,
kij k maar een , op m'n arm heb ik kippevel ."
Alrich hoopte, dat de roodhuid let van de Hollander afwi t en vroeg door gebaren, terwijl hij er nu en
dan een Holland ch woord tu chen gooide, of de ander hen kende . Deze volgde oplettend alle bewegingen
van den kapitein, die op z'n eigen blanke kleur wee en
daarop de chouder ophaalde, al wilde hij to kennen
geven, dat hij graag zou willen weten, waar z'n landgenooten waren.
De roodhuid knikte beve tigend en wee me-L den
uitge trekten arm naar het Zuiden .
Du daar woonden de Hollander , maar hoe ver wa
dat weg en hoe moe t men ze vinden? Zou de vreemdeling hen kunnen helpen ?
Alrich wilde het beproeven . Hij haalde een Zeeuwchen rijk daalder uit den zak en hield lien in de hoogte, terwij l hij eveneen naar het Zuiden wee . Zou de
ander daarheen willen gaan ?
Wederom knikte de roodhuid beve tigend .
,,Naar den gouverneur Stuive and?"
De vreemde grijn de, knikte nog terker, en herhaale : ,, tui-ve- and ."
De naam wa hem blijkbaar bekend .
Nu een brief j e ge chreven en daarin vooral on,
poedige hulp gevraagd .
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Binnen een kwartier ontving de roodhuid het epi tel
en den rijk daalder, wenkte de blanken vertrouwelijk
vaarwel en tapte, nageoogd door alien, nel in de richting naar het Zuiden.
Zie zoo, de bood chapper wa onderweg, nu vol ijver
aan het werk en gedaan wat de kapitein bevolen had
Met kracht werden bagage en goederen gelo t en onder het of dak geborgen .
Dien nacht liep men al vrij wat beter, dan den
eer ten. Men had er een tent bij opgezet en de overige
beter kunnen inrichten en tochtvrij maken.
Voor de kinderen, die maanden lang binnen een beperkte ruimte waren gewee t en zich daar moeilijk
hadden kunnen vermaken, wa het een waar genot zich
weer een vrij to bewegen . Den geheelen dag hadden
ze ge peeld en gedraaf d, elkaar met neeuw ingewreven en neeuwpoppen gemaakt . De grooteren ulden en
ravotten, tot ze op 't laat t niet meer konden . Ook de
mannen hadden hard gewerkt, zoodat de tapel brandhout reed een aanmerkelij ke hoogte bereikte .
Den volgenden dag wa het een herhaling van den
eer ten. Doch nauwlijk had de zon, die een flet en
waterachtig chijn el op het trand wierp, haar grootte hoogte bereikt, of men zag in de verte eenige ruiter
aankomen, die in ge trekten draf naar het kamp reden .
Natuurlijk verwekte dit groote opgewondenheid . Ieder
liet z'n werk, waaraan hij bezig wa , ru ten, en vroeg,
wie dat waren . Roodhuiden ? -- Neen, dat wa poedig
to merken . Blanken ? -- Hollander , Zweden of Engelchen ? Men had gehoord, dat ook deze twee volkeren
nederzettingen in de buurt hadden en op niet al to
be ten voet met onze landgenooten tonden . Zoo voegden zich alien bijeen, in een grooten klomp, luid
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pratend en allerlei opmerkingen makend .
Doch nu wa men poedig uit de onzekerheid . Zoodra
de ruiter naderbij gekomen waren, riep Alrich
verheugd
,,Maar dat i gouverneur Stuive and zelf !"
Deze blij de tij ding ging van mond tot mond en
gee tdrif tig klonk het een temmig
,,Hoezee ! -- Leve de gouverneur !"
De chipbreukelingen begrepen, dat al deze hen
zoo poedig kon bezoeken, Nieuw-Am terdam niet ver
meer wa .
Stuive and lichtte den hoed op, al dank voor de
hartelijke ontvang t, prong, ondank zijn houten been,
vlug uit den zadel en begaf zich naar Alrich , met wien
hij weldra in een druk ge prek gewikkeld wa , terwij 1
z'n gevolg zich ver preidde en de vragen der landver-huizer beantwoordde .
De roodhuid had z'n la t uit tekend volbracht en den
brief bezorgd . En waar men wa ? - Wel op het Noor
den van het eiland Manhattan, men behoef de lecht
naar het Zuiden to gaan, om in de hoofd tad der
kolonie to komen, want Nieuw-Am terdam lag op
hetzelf de eiland .
,,Dat treffen we!" lachte De Roemer, „dan kunnen
we er aan denken, on hier of daar neer to zetten .
,,Nou," zei een der off icieren, ,dat jui t niet. Ik mag
wet niet uit de chool klappen, maar ik geloof, dat het
de bedoeling i , dat jelui naar het fort Ca imir gaan ."
,,Waar i dat ?"
,,Aan de Zuidrivier ."
,,Komen we dan niet in Nieuw-Am terdam?"
„Je moet het maar afwachten, het rechte weet ik ook
niet."
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Onderwij 1 had Stuive and Alrich z'n plannen meegedeeld . Zoo vlug mogelijk zou hij chepen zenden, om
de lading over to nemen . De pa agier moe ten voorloopig naar Nieuw-Am terdam gaan tot de kapitein en
dien mannen gemi t konden worden en hij met allen,
die daartoe eenig zin in taat waren, naar het fort
Ca imir zou trekken, dat herhaaldelijk door roodhuiden werd aangevallen. Al de toe tand gun tig
wa , zou men den landverhuizer hun landerijen aanwijzen.
Met zeer gemengde gevoelen vernamen de pa agier deze be chikkingen . Enkelen pruttelden : ,het i
wat mooi , om tegen allerlei ge pui to vechten," doch
weidra chikte men zich in het onvermijdelijke en keek
uit naar de beloof de chepen .
Terwijl de gouverneur zich nog op de tranding plaat beyond, ver chenen er negen vaartuigen . Op een
van deze werden de pa agier en hun bagage ing echeept en den volgenden dag lag men geankerd op de
reede van Nieuw-Am terdam .
Ieder haa tte zich naar boven to nellen, om de plaat
to zien, waarover men de laat te weken zooveel ge proken had.
Op aller gelaat viel evenwel een trek van teleur telling to ontdekken . De landverhuizer hadden zich de
hoof d tad geheel ander voorge teld .
„Al dat nou Nieuw-Am terdam i , lijkt het geen
ikkepitje op Oud-Am terdam," bromde Joo t.
,,Het i nog niet een zoo groot al Zaandam," potte
Hein .
,,Duivendrecht wint het nog," zei 'Vim, die daar een
met moeder wa gewee t.
,,Maak het niet al to erg, jongen, je moet niet verge-
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ten, dat vijftig jaar geleden hier nog geen enkel hui
tond ."
,,Dat i zoo, moeder, maar wat beteekent die vlag,
die daar wordt opgehe chen ?"
,,Dat i het ein, wanneer er een chip binnenkomt,
jongen," zei nu een matroo , die zich bij de vrienden
had gevoegd. ,Zie je daar die muren? dat i de ve ting.
Op den hoek taat de windmolen, er naa t de vlaggetok . Het groote hui , dat zoo hoog boven alle uitteekt i de kerk met een vierkanten toren ; aan de eene
zijde zie je de gevangeni , aan de andere het huff van
den gouverneur."
,,Van meneer Stuive and ?"
„Ja . -- Dan zijn er nog meer huizen, maar die kan
je hier niet zien . Voor de muren zijn eenige woningen,
mee tal door Am terdammer gebouwd en bij het
uiter te punt j e vindt je de Stad herberg . Een mooi gebouw . Ze verkoopen er be t bier. Daar vlak bij zijn de
pakhuizen der We t-Indi che Compagnie."
,,En die groote tok naa t de herberg?"
,,Dat i de galg. „Ja, jongen, zet maar niet zoo'n
benauwd gezicht ; je moet niet denken, dat ze hier allemaal zoo lief en aardig zijn ! Hier i ook ge pui en je
weet : wie wat verdient, moet wat hebben ."
,,Wat ziet alle er kaal uit !"
,,Het i winter, moedert j e ; al je over een paar
maanden komt, ta je ver teld over al het mooi , maar
de boot man roept me . Al je trak aan den wal komt,
kan je alle zelf veel beter zien, dan ik je nou vertel ."

VIJFDE HOOFDSTUK .
NIEUW-AMSTERDAM EN DE ROODHUIDEN .

Veertien dagen later ver cheen Alrich met de Beer"
om z'n vorige pa agier weer op to nemen . Dezen
hadden ruim choot gelegenheid gehad, rond to kijken
en zich met den nieuwen toe tand vertrouwd to maken .
Toen Wim echter den eer ten dag overal roodhuiden
in de traten zag, wa hij hard weggeloopen en naar
moeder ge neld, die met een paar rep genooten in de
tad herberg zat .
,,Wat cheelt er aan, jongen?" vroeg vrouw Barend z ver chrikt, toen Wim met een kleur al bloed
de gelagkamer binnen tormde.
„Ik - zag - een - een roodhuid !" bracht de jongen
met moeite uit, terwijl hij nog ang tig omkeek .
Een hartelij k gelach bar tte lo .
,,Die zal je wel meer zien," potte de waard .
,, Maar," zei moeder, die toch ook wel een beet j e
huiverig voor zulke lui wa , ,ik heb gehoord, dat die
roodhuiden de blanken aanvallen en dat ze het fort
Ca imir, waar we heen zullen, belegerd hebben."
,, Dat zal ik je vertellen, vrouw Barend z," antwoordde de waard, terwijl hij zijn laapmut op het
achterhoof d choof en de armen in de ' heupen zette
,,Er zijn roodhuiden en roodhuiden, dat wil zeggen, dat

49
die lui in een heele boel volkeren of tammen verdeeld
zijn. Ik heb me laten vertellen, dat toen de Hollander
hier voor het eer t kwamen, ze van een dier tammen,
de Iroqueezen of de Pequato' of hoe ze mochten
heeten, land hebben gekocht. Met die lui zijn ze altijd
op goeden voet gebleven . Later kwamen er Engel chen
en Zweden, die ver chillende roode tammen tegen on
op tookten . Men preekt hier in de kolonie nou van
Holland che, Engel che en Zweed che roodhuiden,
begrij p je?"
,,En die nou hier loopen, zijn Holland che?"
,,Precie , ze komen hier mee tal, om de huiden to verkoopen, die ze op de jacht hebben buitgemaakt ."
Op hetzelf de oogenblik trad er een roodhuid binnen .
,,Al je van den atan preekt, zie je z'n taart !"
lachte de waard, terwijl hij z'n nieuwen bezoeker, die
echter een oude klant bleek to zijn, een gla
bier
in chonk .
Wim wa dicht bij moeder gedrongen, doch toen hij
den ander zoo ru tig zag drinken, werd hij moediger
en tond ten lotte achter den rooden man . H oewel
deze voelde, dat hij het middelpunt van aller belangtelling wa , lurpte hij onver chillig aan z'n gla .
De donkere huid van den bezoeker leek Wim echter
vreemd en al wilde hij onderzoeken, of alle wel echt
wa , treek hij voorzichtig met den vinger over den
blooten arm van den wilde .
Deze bewoog zich even. Ver chrikt trok Wim z'n
hand terug en zocht een chuilplaat bij moeder.
De roodhuid grijn de, zette den mond breed uit,
palkte de neu gaten wij d open en tiet een gillend
geluid uit, gevolgd door eenige klanken .
,,Wat zegt hij ?" vroeg vrouw Barend z ang tig .
De Landverhuizer .

4
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,,Dat blanke jong i een aardig jong, wou wel meenemen."
,,Meenemen ! Dat roode pook ! Voor geen geld van
de wereld . Kom bier, Wim !" en moeder trok haar
jongen naar zich toe en loeg den arm om hem heen .
De dikke waard lachte, dat hij chudde en bromde
„Jij hoef t hier niet to ' blij ven, de roode man beef t
voor jou ook wel een plaat in z'n wigwam."
Vrouw Barend z tond op en nam Wim bij de hand .
Nieuw-Nederland leek haar zoo kwaad niet, maar die
roode lui moe ten er niet wezen .
Met 128 pa agier aan boord lichtte „de Beer" het
anker . Het weer wa goed, een wolkelooze hemel welf de
zich boven de zee en aan tuurboord bleef het land in
't zicht. Het wa dan ook een heerlijke tocht. Men voer
voorbij het ,Lange eiland", waar het kerktorentje van
Breukelen zich verhief en lang het Staten eiland . De
ku t wa laag en bedekt met fijn zand . Dieper landwaart in, werd de gezichteinder beperkt door zware
dennenbo chen, die met hun diep groen cherp tegen
den voorgrond of taken.
Zoo ging het langzaam zuidwaart , tot men bij Kaap
May een choone baai binnenvoer, waarin de Zuidrivier of Delaware uit troomde. Het wa een prachtige,
nel troomende rivier, bij haar monding wel drie
mijlen breed.
Langzaam zeilde men haar op
i en naarmate de rivier
maller werd en haar oever elkander meer naderden,
verhieven zich teed duidelijker de reu achtige bo chen van eiken en dennen.
Belang tellend namen de landverhuizer de omgeving op ; hier, in deze treken, zouden zij zich toch neerzetten en een kreet van bewondering ging uit de aam-
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gedrongen reiziger op, toen zij de uitge trekte wou-+
den zagen, waaruit de dennenlucht zoo opwekkend tot
hen overwoei.
,, Wat i het hier heerlij k, moeder !" zei Marie en ze
zette de bor t uit, om den har achtigen geur met voile
teugen op to nemen.
„Ja, kind, al we hier een waning krij gen, kunnen we
tevre en zip n."
Men bereikte het fort Ca imir, op den we telij ken
oever der rivier gebouwd en nauwelij k lag de „Beer"
va tgemeerd, of de bezetting, die nagenoeg voltallig
naar de landing plaat wa ge neld, begroette de nieuw
aangekomenen met een lang en hartelij k ge j uich .
„De tumperd hebben het den laat ten tijd hard to
verantwoorden gehad," zei de tuurman, ,ze zijn blij,
dat er hulp voor hen komt opdagen ."
„Dan zullen wij ze duchtig bij taan en then roodhuiden een more leeren !" lachte De Roemer en met
een luid hoezee ! beantwoordde hij de verwelkoming der
oldaten .
De bezetting met commi ari Wilhelmu Beekman
aan het hoof d, had wel reden verheugd to zijn . Maanden lang had zij het fort moeten verdedigen tegen een
overmoedigen vij and, herhaaldelij k blootge taan aan
dien vaak li tige aanvallen en tegenover de honderden lecht eenige tientallen kunnen tellen. Ten overvloede hadden de roodhuiden den vorigen dag ver terking ontvangen, daar zich een nieuwe tam bij de
belegeraar aan loot.
In weinig woorden deelde Beekman den toe tand aan
Alrich mede en gaf hem daarop het bevel over .
De eer te zorg voor den nieuwen commandant wa
wet, om z'n mannen onder dak to brengen .
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Het fort be tond uit een groote vierkante ruimte,
door een tevige palli adeering van dikke, naar boven
gepunte palen omgeven . Op de vier hoeken had men
flinke uitzicht toren gebouwd, terwijl in het midden
der opengelaten ruimte ver chillende lood en voor de
bezetting opgericht waren.
Toen Joo t met vrouw en kinderen en eenige kameraden in een dier huizen een verblijf wa aangewezen
en hij op een ouden kreupelen toel, die bij de even
wrakke tafel wa aange choven, neerviel, zuchtte moeder Barend z hoorbaar .
,,Scheelt er wat aan, vrouw ; i er iet , dat je hindert ?"
Moeder had zich tot nog toe teed goed gehouden .
Hoe vaak ook teleurge teld in haar verwachtingen, had
zij het nimmer getoond, doch nu zij het akelige verblij f
binnentrad, dat voorloopig haar woning moe t zijn, een
huff , waarvan de grond een modderpoel geleek, dat alle
gerieflij kheden mi te, wa de maat vol en met tranen
in de oogen, antwoordde zij
„Ja, vader, om de waarheid to zeggen, valt het me
hier duchtig tegen . We hadden on voorge teld een
eigen hui to krijgen, waarin ik mee tere zou zijn, we
zouden on land bebouwen en on vee verzorgen en
in plaat daarvan worden we van het ka tje naar den
muur ge leept, doen ten lotte dien t voor oldaten en
krijgen een huff , dat meer ge chikt i voor varken hok
dan al woning van men chen ."
Vader gelaat betrok. Wat moe t hij daarop zeggen ?
Het wa waar en wat moeder opmerkte, had hij zelf
eveneen gedacht.
Hendrik de Haan, een der mannen van commi ari
Beekman, die zich ook in de lood beyond, antwoordde
echter
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„Je moet het niet al to bont maken, buurvrouw . Voor
oldaat behoef jij althan niet to pelen, we kunnen het
Goddank ! nog zonder de vrouwen af . Onze woning
kunnen we poedig wat opknappen . Vroeger waren
daarvoor geen handen to vinden, nu we zooveel hulp
gekregen hebben, i dat een werkje van een paar dagen .
En dan vind ik het be t, dat we het een met die roode
kerel aan den tok hebben en ik hoop, dat wij ze zoo
duchtig klop geven, dat de lappen er of vliegen ! -- Ja,
kijk me maar niet zoo aan, al of ik een ver cheurend
dier ben . Ik woon hier nou al drie jaar en heb een half
uur hier vandaan een be t tuk land. Met veel moeite
en in panning had ik de zaak aardig voor elkander, en
al eenige keeren een ruimen oog t binnengehaald, totdat die duivel twee maanden geleden plot eling een
aanval deden en m'n boeltje in den brand taken . Weg,
al m'n moeite ! Naar de maan al m'n tobben ! --- Gelukkig kon ik nog bij tij d met m'n vrouw en knecht ontnappen, maar dat m'n hoof dhaar nog niet aan een
hunner zadel bengelt, i niet hun chuld ; ze hebben
er hun be t genoeg voor gedaan . Alleen wanneer ze
ver chrikkelij k veel verliezen lij den en ze bang worden
voor de Hollander , i er op den duur vrede to houden ."
Hier zweeg De Haan en moeder en de anderen moe ten erkennen, dat er veel waarheid chool in de redeneering van den ouden landbouwer, maar dat ze pij t
voelde, dat ze haar vaderland had verlaten, wa ook
waar .
Eenige weken verliepen en de nieuwe oldaten hadden met de oudere kenni gemaakt, ja dikwij i reed
vriend chap ge loten . Daar Alrich kon be chikken
over een groote hoeveelheid ammunitie liet hij de landverhuizer , die nog trimmer een geweer in de hand
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hadden gehad, waaronder ook Joo t en z'n zoon Hein,
zich elken dag oefenen op een chijf buiten de poort .
Ook werden de pali aden nagekeken en op ver chillende plaat en ver terkt of vernieuwd, terwijl er een
groot aantal nieuwe chietgaten werden ingeboord .
Het beviel moeder Barend z beter, dan ze had durven
denken. Het huff onderging een duchtige choonmaakkuur en werd op vele plaat en her teld . Bovendien wa
aan haar en een paar andere vrouwen de zorg voor de
keuken opgedragen, zoodat zij, evenal Marie en de
mei j e van haar leef tij d, het elken dag erg druk had .
De manlij ke bevolking werd in groepen gedeeld,
aan wie ver chillende po ten waren opgedragen en die
elkaar geregeld op wacht moe ten aflo en .
De belegeraar hielden zich til, ja men zou bijna
denken, dat ze of getrokken waren, want vaak verliepen
er uren, waarin men er geen enkelen zag .
Op de toren had men echter een uit tekend gezicht
over den geheelen omtrek. Daar tuurden de wachtpo ten door hun verrekij ker en peurden nauwlettend
in het rond .
Moeder Barend z wa een , al Joo t en Hein zich
daar bevonden, ook boven gewee t, en toen ze de
choone omgeving zag, lachte ze opgewekt en zei
,,Wat zal ik blij wezen, al we on eigen baa
zijn . 9 .9
Het weer wa dan ook verrukkelijk ! De barre winter
wa plot eling verdwenen en het aj ge molten ; de
neeuw had plaat moeten maken voor een milden
regen en nu cheen de zon warm en deed bloem en blad
ont pruiten . De boomen, maanden lang dor en kaal,
waren tot nieuw leven gewekt en omhangen met een
groenen luier, waarin het jeugdig vogelkoor hupte en
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kwinkeleerde en z'n vreugde to kennen gaf over den
terugkeer van de lente .
Zoover de blik reikte, ontwaarde men heerlij ke bo chen, waartu chen de Delaware zich kronkelde,
opgewekt z'n golf j e , waarin het zonlicht zich piegelde, voort tuwend naar de groote zee .
Een paar Holland che roodhuiden, die reed onder
Beekman hadden gediend, bewezen uit tekende dienten . Zij, bekend met alle gewoonten hunner roode
broeder , verlieten herhaaldelij k het fort, lopen door
het kreupelhout en be piedden de beweging en van den
vijan
Zoo wa Garakontie of de Loopende Zon al gedurende twee dagen weg gewee t en nog had hij niet van
belang kunnen ontdekken . De roodhuiden hadden hutten opgericht, waarin zij recht hui elijk woonden . Ze
gingen op de jacht, peelden en lachten en vergaten
oogen chijnlijk, dat ze bezig waren, het fort to belegeren.
Maar Garakontie wi t wel, dat men wachtte op de
volgende nieuwe maan . Zoodra de zon wa ondergegaan, drongen op then dag van alle zij den de opperhoof den door de truiken, ten einde zich met de prie ter to verzamelen om het flakkerend vuur, dat op een
open plek werd ont token . Zwij gend zetten zij zich
neer, haalden uit het zakje, dat zij om den hal droegen,
tabak en pijp en begonnen to rooken, onver toorbaar
kalm.
Garakontie wa zoo dicht mogelijk genaderd en
tond nu achter een dikken boom verborgen, vanwaar
hij het gezicht op de vergadering had . Hij zag, dat een
prie ter, of liever een toovenaar, de groote pij p aan tak,
die den G rooten Gee t geoff erd zou worden. Zwij gend
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werd een rookwolkje naar elke hemel treek geblazen,
al een erkenning dat de tabak een gift van den Grooten
Gee t wa , terwij l elke haal gepaard ging met een
gebea aan den Grooten Gee t om hulp in den oorlog .
Daarna werd de pijp weer opgeborgen en bewaard voor
een nieuwe plechtige gelegenheid. Want de kop wa
vervaardigd van een bijzondere teen oort, die lecht
op een plaat in de wereld werd aangetroff en, in de
groote pijp teengroeve, niet ver ten we ten van het
meer Michigan, in het midden van het grondgebied
der Sioux. Daar toch had volgen de overlevering in
zeer oude tijden de Groote Gee t ge taan en al de
Indiaan che volkeren aamgeroepen . Van de rot brak
hij een tuk teen af, vormde het in z'n handen tot een
grooten pij pekop en blie den rook naar de vier windtreken . Vervolgen bracht hij hun onder het oog, dat
op dezen heiligen grond geen oorlog wapen gevoerd
mocht worden, want de roode teen wa hun vlee ch
en behoorde hun gelijkelijk toe . Bij den laat ten trek
uit de pijp verdween de Groote Gee t in de wolk, vermolt de geheele bodem en werd glad tot op den
huidigen dag .
Spoedig wa men het in de vergadering een . Allen
hadden naar dit tij d tip verlangd en nu het gekomen
wa , hunkerden zij naar den aanval . Garakontie zag
wel, hoe het oud te opperhoofd -- hij kende hem wel,
den beruchten Atreonate of Grooten Keel, -- z'n roodgeverfde pijp liet rondgaan en bemerkte, met hoeveel
gee tdrif t ieder der omzittenden een trek je deed. De
Loopende Zon wi t genoeg. Men wa tot den aanval
be loten, Atreonate zou de aanvoerder zijn en allen
zouden hem volgen .
Op dezelfde behendige wijze, al waarop hij gekomen
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wa , keerde Garakontie terug ; zonder een takje to
breken of een blaadje to bewegen, choof hij door het
truikgewa , eer t langzaam, later vlugger, totdat hij
in de nabij heid van het fort kwam.
In een kring van eenige honderden meter hadden de
Hollander den omtrek van het fort van boomen gezuiverd en den grond met kiezel en chelpen bedekt.
Hoe donker het dan ook wa , konden de wachter , die
op den uitzichttoren op po t tonden, Garakontie tertond be peuren. Voordat zij hem echter aanriepen,
klonk tot driemaal toe het gekra van een uil . Dien
kreet kende men. De poort werd geopend en Garakontie vroeg naar Alrich
„Ik heb belangrijk nieuw mee to deelen," zei de
roodhuid, ,wekt hem!"
Het volgend oogenblik wa hieraan reed voldaan en
ver chenen Alrich en Beekman en vernamen, wat de
belegeraar van plan waren .
,,Het be t i , dadelij k alarm to blazen en alien hun
po t to laten innemen," meende Alrich en keek Beekman aan, al wilde hij van deze in temming met z'n
voor tel verwachten.
De commi ari
chudde echter bedenkelijk het
hoof d . , Wat dunk je, Garakontie, wanneer zullen ze
aanvallen ?"
,,Niet voor de zon opkomt."
,,Dan laten we alien in de ru t, kapitein en waarchuwen alleen de childwachten, dat zij cherp uitkijken en hun geweren geladen hebben . Door niet
moeten we laten merken, dat we op onze hoede zijn,
ander tellen zij eenvoudig den aanval uit . Nu zal de
vijand toutmoedig optreden en kunnen wij hem zooveel to beter onze kracht toonen ."
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Garakontie grijn de . Commi ari Beekman wa een
knap man, die wi t, hoe men oorlog moe t voeren met
den roodhuid.
Alrich zag in, dat Beekman gelij k had .
,,Het i goed, maar ik kan nu niet meer ru ten ."
„Ik evenmin ; al u het goedvindt, zal ik zelf de
rondte doen."
Alrich knikte en terwijl de bezetting nog in diepen
laap verzonken wa , bezocht Beekman po t voor po t
en beval overal de groot te oplettendheid aan . Van hun
waakzaamheid toch hing het behoud van het fort of .

ZESDE HOOFDSTUK .
DE AANVAL .

In het Indiaan che tramp heer chte then nacht de.
groot te bedrijvigheid . Nauwelijk wa de vergadering
der oud ten uiteen gegaan en hadden de krij g lieden
vernomen, wat de plannen waren, of ze maakten zich
voor den gewichtigen dag gereed .
Met dikke kwa ten werden bor t en gezicht zwart
en rood ge childerd, zoodat weldra de krijger er zoo
af chuwelijk uitzagen, dat hun be te vrienden ze niet
herkennen konden .
Toen dacht men aan den hoof dtooi . Enkelen, die zich
reed konden beroemen op ver chillende overwinningen, taken arend veeren in het lange haar ; anderen,
die nog niet zoo gelukkig waren, drenkten zich het
hoof d met olie en trooiden daarover handenvol
eendendon .
Om den hal werden kran en van witte en zwarte
pennen gehangen, of kom tig van het tekelvarken,
terwij 1 oorlog tropheeen, al
calpen van ver lagen
vijanden niet vergeten werden, doch een plaat aan den
gordel kregen.
Wa men met z'n toilet klaar, dan werden de wapen
nagezien ; de boog beproefd, de pijlen gekeurd, de pie
gedrild, de zware knot , de tomahawk, gezwaaid, het
leeren child onderzocht . Dan weerklonken reed
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kreten, vol bloeddor t en wraakzucht, of begonnen
enkelen een oort van piegelgevecht, waarbij zij zich
in panden de lof tuitingen hunner makker in to oogten . Dan prongen zij link en recht en wrongen het
lichaam in allerlei bochten en gilden en tierden en
trachtten hun tegenpartij to ontwapenen .
Voor de tent van Atreonate wa een roode tok geplaat t en daarheen begaven zich allen, die voor den
trijd gereed waren . Voor dat nog de zon door de
nevelen boorde, verdrongen er zich honderden en
wachtten op de kom t van hun aanvoerder .
Daar werd het tentdoek ter zij de ge choven en vercheen Groote Keel . Hij wa in vollen oorlog do . Het
hoofd wa gedekt met een vederbo van arend vederen,
va tgehecht op een lange trook hermelijn, zoodat zij
in den vorm van een kam van het achterhoof d tot op
de hielen nederhing. Ook droeg hij twee horen van
den bi on, in de lengte ge pleten, zoo dun al papier
en glad gewreven .
Deze waren een bewij , dat Atreonate een der dapper te van z'n volk kon genoemd worden, want dit
ieraad werd door den raad der oud ten alleen aan de
uit tekend te krij g lieden vereerd .
Om de chouder had het opperhoof d een nort van
mantel ge lagen, die tot de knieen reikte en met
vederen en haarlokken ver ierd wa . Overal waren er
ruwe teekeningen op aangebracht, voor tellende belangijke gebeurteni en uit z'n leven . In de linkerhand
hield hij een lange peer, in de rechter omklemde hij
een zware knot , terwij l de boog hem op den rug hing .
Met luid gejuich werd de aanvoerder begroet en
onder het zwaaien hunner wapen , begonnen de roodhuiden in een eirke1 road to dan en of liever to prin-
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gen en lieten daarbij een keff end of blaf f end geluid
tampten zij met kracht op den grond
hooren . Som
of gaven een lag of toot met hun pie , verwrongen
het gelaat, rolden met de chitterende oogen, klemden
de tanden tij f op elkaar en haalden met een i end
geluid adem door de neu gaten, zoodat het een vreemde
zou chijnen, of ze elkaar met het groot te vermaak
in tukken wilden hakken .
Langzamerhand wa net later geworden, de vuren
zonken ineen door gebrek aan voed el en de zon vercheen boven den gezichteinder en verlichtte de toppen
der boomen .
Nu zwaaide Atreonate, die met een onver chillig gezicht den krijg dan zijner mannen had aangezien, de
peer en vermoeid van hun waanzinnig
pringen
kwamen de trij der tot ru t.
Zoodra hij zich ver taanbaar kon maken, chreeuwde
het opperhoof d
,, Naar het fort, mannen ; de Groote Gee t heef t on
de bleekgezichten in handen gegeven ! Voor de zon in
het We ten zinkt, zullen de calpen onzer vij anden in
on bezit zijn en onze vrouwen de vrouwen der witte
duivel tot haar
lavinnen hebben !" en woe t z'n
tomahawk
lingerend, ij lde hij vooruit, door alien
gevolgd.
In het fort wa men echter op z'n hoede . Een uur
vroeger dan gewoonlij k had men de vrouwen gewekt
en haar opgedragen een krachtig ontbij t gereed to
maken. Alrich en Beekman hadden de wachtpo ten
verdubbeld, de geweren en ammunitie onder toezicht
ge teld en elk op het hart gedrukt, zich moedig to gedragen en vooral niet to doen, voor hij het bevel
daartoe kreeg.
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Met een zeker welgevallen had De Haan z'n geweer
gegrepen, met de mouw het tof er of gewreven en het
netje opgepoet t, terwijl hij glimlachte
„Je moet mij helpen, oude jongen ; vandaag zal er
een eind komen aan dezen oorlog en wij moeten overwinnen !"
Zoo waren beide partij en va tbe loten, alle op het
pel to zetten. Terwij 1 de vrouwen en kinderen in de
churen waren aamgedrongen, tonden de mannen
achter de pali aden en loerden door de chietgaten
naar buiten . Op den Noorder en Zuideruitzicht toren
hadden Beekman en Alrich hun plaat ingenomen .
Nog wa alle til en heer chte in de natuur die
vredige temming, welke het uur van zon opgang kenmerkt. De wind wa gaan liggen, geen blaadje bewoog
zich, alleen hoorde men nu en dan het getierelier van
een vogel, die de veertje glad treek en een loflied aanhief ter eere van den choonen dageraad .
Een klap veranderde het tooneel en tormden de
roode krij ger
chreeuwend uit het bo ch en verchenen aan den rand der open ruimte . Zoodra ze het
fort zagen, waarvan ze zich reed al eigenaar bechouwden, hieven ze zoo'n vervaarlij k gehuil aan, dat
de vrouwen en kinderen idderden en beef den of in
tranen uitbar tten, en de mee t onver aagde oldaat
voelde, dat hij verbleekte.
Toen begon een ware tormloop. Met Atreonate aan
de pit holden de roodhuiden over de kale vlakte, terwijl ze met een vlugheid, die verbazing wekte, een wolk
van pijlen af choten . In menige hand trilde het geweer
en ver chillenden der pa aangekomen Hollander
zouden tellig, waren ze op het open veld gewee t, het
hazenpad hebben gekozen . Nu waren zij wel gedwon-
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gen to blijven op de plek, waar zij tonden en uitten
zij hun ang t door verwen chingen aan het adre van
den luitenant, die nog Been bevel tot vuren gaf .
Commi ari Beekman wi t echter, wat hij deed . Hij
lid het bevel over het noordelijk gedeelte der ve ting
en zag met onver toorbare kalmte, hoe de vij and kwam
aanrennen .
Nu wa deze geen vij f tig pa van de bor twering
verwijderd .
,,Legt aan !" klonk eindelijk het bevel . Met zenuwachtige haa t werden de loopen in de chietgaten getoken en de lonten gegrepen .
,,Vuur !" klonk het verder en het ge chreeuw der belegeraar werd onderbroken door het geknal der geween .
,,Laden, onmiddellijk !" beval Beekman, die wetend,
dat de roodhuiden door hun bloeddor t gedreven, zich
door geen dooden of gewonden zouden laten tegenhouden, alleen in een geregeld mu ketvuur een middel
ter be trijding vond . Hij had het z'n mannen reed
vroeger voorgehouden en nu het eer te chot gelo t
wa , chenen ang t en vertwij f eling wel verdwenen en
lachend en juichend werden de geweren weer geladen,
aangelegd en of ge choten .
De verdediger voelden zich achter hun bor twering
veilig. Met hoeveel kracht ook de pijlen werden afgechoten, door de dikke palen vermochten ze niet heen
to dringen.
Een enkele roodhuid, die verder wa gekomen dan
z'n makker , had zelf z'n peer wegge lingerd, welke
over de pali aden op het dak van een der churen wa
neergevallen . Het tweede alvo bracht de aanvaller
tot taan. Reed lagen ver chillenden gewond ter neer
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en waren enkelen ge neuveld, terwij 1 anderen, die daartoe de krachten bezaten, zich voort leepten, om in het
woud be chutting to vinden .
Nog wa Atreonate ongedeerd . Pier had hij den kam
van arend veeren ge chud, telken al de geweren
knalden. Trot ch tond hij op geen twintig pa van
de omheining en cheen al uit bron gegoten. Toen
liet hij een chel gegil hooren, prong op de bor twering of en klauterde met de vlugheid eener kat
naar boven .
Zoo plot eling ge chiedde dit, dat de Hollander , die
zich op dat punt bevonden, van verbaa dheid vergaten,
hun geweren to laden en den roodhuid neer to leggen .
Deze had een grooten voor prong. Met chitterende
oogen waaruit bloeddor t en wraakzucht to lezen
waren, tond hij boven op de pali aden en begon van
dit hooge punt z'n pij len in het fort to chieten .
Reed had hij doelgetroff en en viel een tweetal
mannen gewond terneer, reed maakten een aantal
zijner volgelingen zich gereed, zich bij hun aanvoerder
to voegen, toen De Haan en Garakontie toe nelden.
Terwij 1 de een het geweer aanlegde, lingerde de
ander z'n piet weg.
Met een behendigheid, welke een Bataaf che boogchutter jaloer ch zou hebben gemaakt, ving Groote
Keel de peer op en voor de Loopende Zon gelegenheid had, to bukken, wierp z'n vijand hem reed het
wapen, dat hij in de linkerhand had opgevangen, terug
en trof hem in den arm .
Nu bracht echter De Haan de lont bij het kruit . Hij
had lang en cherp gemikt. Het chot knalde en met
een rauwen kreet tortte de hoof dman achterover naar
beneden . Hij wa in het hart getroffen !
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Een klagend en ang twekkend gehuil teeg uit de
roodhuiden op. Nog wilden enkelen tot de bor twering
doordringen, om althan het lichaam van hun opperhoofd to redden, maar wederom kionken geweer choten en vergrootten het aantal der gewonden vij anden .
De verdediging wa to hardnekkig.
De vijand wendde zich om en nam de vlucht !
Dit oogenblik had Beekman of gewacht. Hij haa tte
zich naar beneden en riep
,,Twintig vrijwilliger voor een uitval !"
Vol vuur drongen van alle zij den de mannen om den
luitenant.
„Mooi, ik heb er genoeg ! Johanne Ster luit de poort
achter on en wee op je hoede. Laadt de geweren,
mannen !" en in denzelf den ij ver ij lde on troep j e naar
buiten. Hein wa er ook bij, evenal De Haan ; Joo t en
Marco, die zich aan den anderen kant van het fort bevonden, kwamen to laat .
,,Dicht aaneenge loten, mannen !" beval Beekman,
,,en goed opgelet . Hun kamp moet er aan gelooven !"
Zonder aan gevaar to denken, volgden de Hollander
hun moedigen bevelhebber en drongen door het truikgewa naar de Indiaan che legerplaat . De jammerkreten der vrouwen, die van de gevluchte trijder den
afloop van het gevecht hadden vernomen, wezen den
vervolger den weg.
Reed zagen zij de hutten tu chen de boomen en
onder cheidden vrouwen en kinderen .
,,Een alvo, jongen , en er op in!" klonk het bevel
van Beekman.
Wederom knalden de geweren en weerkaat te het
geluid tu chen de boomen. Toen een laid hoezee ! en
de mannen tormden voorwaart .
De Landverhuizer .

5
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Een pani che chrik beving de ongelukkige roodhuiden. Naar alle kanten nelden zij been, zonder aan
verdedigen to denken en ver cholen zich in het dichte
kreupelhout.
Voor een enkele hut brandde nog een vuur en tond
een pot met vlee ch to koken. Het kon niet mooier.
,,De vlam er in en het heele ne t uitgebrand !"
chreeuwde De Roemer en de daad bij het woord voegend, nam hij een meulenden tak en trad daarmee
een der woningen binnen.
In een ommezien knetterden de dak parren en loeg
de vlam van de eene hut op de andere .
Van de bewoner wa niet to be peuren, alleen al
men aandachtig had opgelet, zou men mi chien de
truiken hebben zien bewegen en hier en daar het
loerend oog van een roodhuid hebben ontdekt .
,,Het i nu genoeg, mannen ; naar het fort terug !"
klonk het bevel van den commi ari en hoewel enkelen
met moeite konden cheiden en hun vij and hadden
willen vervolgen tot in de diep te chuilhoeken, gehoorzaamden zij en wierpen het geweer over den chouder.
Alle ging even onbezorgd. Met zekere verachting
prak men over den gevluchten roodhuid en be chouwde hem zoo ver lagen, al of deze in z'n bo chen teruggetrokken, niet aan een nieuwen aanval zou kunnen
denken.
Toch dreigde er gevaar. Een paar der mee t onverzoenlijken hadden zich achter eenige reu achtige eiken
ver cholen en hun boog ge pannen, om zoo mogelij k
den brand tichter hun verdiend loon to geven .
Onbeweeglij k lagen zij daar en niet verried hun
chuilplaat .
Hein liep naa t den bevelhebber. Daar klonk de
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chrille kreet van een vogel, die door het ongewoon
rumoer opge chrikt, van tak op tak prong . Hein keek
op en volgde het dier met het oog .
Nu treek het neer in den eik en tegelijk ontwaarde
de jongen eenige arend veeren, die even boven de
truiken uitkwamen en zich zachtje been en weer
bewogen .
Die moe ten aan een roodhuid behooren!
,,Luitenant! Pa op !" chreeuwde hij .
Beekman chrok en deed een prong ter zijde .
Op hetzelfde oogenblik norde een pijl door het bo ch
en bleef in den tam van een boom va tzitten .
,,Vuur !" riep Hein .
Een paar der Hollander gehoorzaamden dit bevel,
eenige takken kletterden naar beneden, en de roodhuiden nelden weg.
Geen der beide partijen had doel getroffen .
Beekman trok den pij 1 uit den boom en gaf hem
Hein.
,,Hier jongen," zei hij ern tig, ,bewaar then goed en
al je ooit hulp noodig hebt, tuur me dan dit ding en
het zal me er aan herinneren, welke verplichting ik aan
je heb - en," vervolgde de bevelhebber, terwijl hij zich
tot de overigen wendde, ,nu niet getalmd, ander weet
Alrich niet, waar we blijven ."
De kapitein wa werkelijk ongeru t en had reed een
tweede afdeeling uitgezonden om de eer te to zoeken
en zoo noodig bij to taan.
Aan den zoom van het wood ontmoetten ze elkander .
De beide troepen vereenigden zich, namen nog een gewonden roodhuid, die niet had kunnen ontkomen mee
en trokken onder het gejuich der achtergeblevenen het
fort weder binnen .

ZEVENDE HOOFDSTUK.
OVER VREDESONDERHANDELINGEN EN EEN BEGRAFENIS

Hoewel de Hollander hartelijk blij waren, dat de
aanval wa of ge lagen en zij de roodhuiden niet meer
zoo chrikaanjagend vonden, al in het begin, verlangden ze toch niet naar een nieuw gevecht. Vooral
de vrouwen praken luide haar hoop uit, dat er een eind
aan den oorlog mocht komen.
„Jongen, jongen," zei moeder Barend z, toen ze Hfein
weder gezond terugzag en hem naar zich toe trok, ,we
verkeerden in zulk een ongeru theid. Je moet me beloven, nooit meer zulke waaghalzerij en uit to halen, je
had toch be t in het fort kunnen blij ven ! Wat deed
je mee?"
,,Wel nu nog mooier, moeder . Al allemaal zoo
dachten, dan werden we in on fort opge loten al
muizen, en hadden we dien rooden kerel niet zoo
duchtig kiop kunnen geven en zie een ," en hij liet den
pij 1 zien, dien hem de luitenant had gegeven, terwij 1 hij
vertelde, wat er in het bo ch wa voorgevallen.
,,Bewaar hem goed, jongen," zei nu Joo t, ,ik hoop
dat het nimmer noodig i , maar wanneer men in gevaar verkeert, i hulp toch uit tekend."
,,Wat zullen ze met de gevangenen doen, De Haan ?"
vervolgde hij, zich tot den ouden boer wendend, die
zich jui t bij het groepje voegde .
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„Ik heb van Beekman vernomen, dat hij iemand naar
de roodhuiden beef t gezonden, om over den vrede to
onderhandelen ."
,,Gelukkig !" zuchtte moeder, „en denk je, dat het zal
helpen ?"
„Ik heb er wel moed op . Onze gevangenen konden
maar niet begrijpen, dat men hen in het leven liet . Ook
verwonderden zij er zich over, dat wij hen niet calpeerden ."
,,Wel f oei, wat een gedachte !" Moeder Barend z
rilde, toen zij dit zei en Marie loeg de handen voor
de oogen.
,, Wil je wel gelooven, dat een van hen, de Tij gerkat
noemde hij zich, er zich voor aanbood ? Het wa nu
eenmaal oorlog gebruik en men moe t niet denken, dat
hij een lafaard wa , die voor zoo iet vree de. Beekman
moe t al z'n wel prekendheid in het vuur brengen, om
hem to overtuigen, dat de blanken van zoo'n of chuwelij k gebruik niet gediend waren.
Hij i nu vertrokken, om z'n roode broeder op to
zoeken en hun mee to deelen, dat ze het lij k van hun
aanvoerder, lien Atreonate, mogen halen."
,,Het wa jui t bijtijd , dat jij er tu chen kwam, De
Haan, ander had die vent on heel wat to doen
gegeven."
„Ja," bromde de oude boer, „hoe i het met De Geu
en Martin Hoffmann?"
,,Hun wonden zijn gelukkig niet gevaarlijk," antwoordde moeder Barend z. ,Ze zijn dadelijk naar de
chuur gebracht en daar hebben wij ze verbonden .
Marie en de andere mei je hebben pluk el gemaakt .
Eer t zette bij De Geu de arm erg op, doch toen ver-
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telde die andere roodhuid, die een vriend van on i ,
hoe heet hij ook weer?"
,, arakontie . '
„Jui t, Garakontie, hij wa zelf gewond, dat de pij 1
zeker vergif tig wa . Hij bezat echter een tegengif en
wee on , waar we het moe ten zoeken en zoodra we
dat op de wond legden, voelde De Geu verlichting en
i nu vrij wat beter ."
Terwij 1 de vrienden zoo aan het praten waren en
Marco Wim de eer te le en gaf in de behandeling van
het geweer, want onze kleine baa wilde evenal z'n
broer Hein dolgraag tegen de roodhuiden vechten,
weerklonk van den toren het alarm ein.
Onmiddellij k taakte men pel en ge prek en tuurden
allen door de chietgaten.
,,Daar heb je de roodhuiden weer," flui terde moeder.
,,Maar zonder wapen . Het zijn zeker opperhoof den,
die antwoord komen brengen ."
De Haan had gelijk. Op een honderd meter van de
poort werd halt gehouden, alleen de gevangen Tijgerkat chreed naar het fort.
Alrich , die evenal de overigen door het trompetge chal opmerkzaam wa geworden, wachtte hem
reed met Beekman en Garakontie, den laat ten al
tolk, op.
Het bleek nu, dat de vij and wel tot vrede geneig4
wa , dock zich niet in het fort vertrouwde. De heeren
bleven liever buiten .
,,Zoo de waard i , vertrouwt hij z'n ga ten," glimlachte Alrich . ,Het i 't be t, dat wij dan maar tot
hen gaan . Wat dunkt je, Beekman ?"
,,Uit tekend, kapitein, dan maar dadelijk ."
,,Hoeveel man zouden we meenemen ?"
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,,Niemand, kapitein. Wanneer we hen met on beiden
en Garakontie opzoeken, maakt dat tellig veel meer
indruk, dan dat honderd oldaten on volgen . De roodhuiden zijn zeer gevoelig voor dappere daden ."
„Je kunt gelij k hebben . Toch i voorzichtigheid niet
kwaad . Johanne Ster, je neemt het bevel over het fort
op je en zorgt, dat er een det'tig man gereed taan,
om on , zoo noodig, to helpen ."
,,We zullen je niet in den teek laten, kapitein, daar
kan je op rekenen," antwoordde de ander, die een oud
zeeman wa en reed menigen tocht tegen de roodhuiden had meegemaakt .
De poort werd geopend en Alrich en Beekman,
lecht met een pi tool in den gordel en vergezeld door
Garakontie en den Tij gerkat, chreden op de roodhuiden toe, die zich in een wijden kring hadden neergezet en de pijpen voor den dag gehaald.
Toen de Hollander zich bij hen neerzetten, keken
de roode mannen niet op of om ; ze taarden lecht
voor zich uit of zagen de rookwolkje na, die uit hun
pij p opwarrelden .
Alrich beval Garakontie nu, de be prekingen aan to
vangen en to zeggen, wat hij hem reed vroeger had
meegedeeld .
Deze tond op en begon defttig en ru tig, zooal alleen
roodhuiden ver taan, terwijl hij het wind el, dat den
gewonden arm had be chermd, wegtrok, om to laten
zien, hoe weinig de wond beduidde, de vergaderden er
op to wij zen, dat hun macht in verhouding van die der
Hollander gering wa , zoodat zelf een dapper en
beleidvol opperhoofd, al Atreonate, het onder pit
moe t delven ; dat het daarom indrui chte tegen den
wil van den Grooten Gee t om nog langer zich tegen
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de blanken to verzetten . Dezen waren niet gekomen om
hen to verdelgen, doch om vreedzaam naa t hen to
wonen en met hen handel to drijven . Al een bewij
van hun vredelievende gezindheid, tonden zij het
lichaam van het ge neuvelde opperhoof d af, ten einde
het een begraf eni to kunnen geven, overeenkom tig
dien waardigheid.
De Hollander wen chten, dat de roodhuiden tot hun
jachtvelden zouden terugkeeren, dan werd hun toege taan de huiden op het fort to koop aan to bieden .
Al een waarborg voor de oprechtheid en eerlijkheid
der roode mannen moe ten ze echter een drietal gijzelaar leveren, die aan gouverneur Stuive and in NieuwAm terdam zouden gezonden worden .
Zoolang Garakontie prak, bleven de opperhoof den
trak voor zich uitzien ; alleen legde de oud te bij elk
nieuw punt, dat aangeroerd werd, een tak j e naa t zich
neer. Nu echter de preker z'n plaat naa t Alrich
innam, tond de Witte Bi on op, een man, wien
haren, wit al neeuw, al leeuwenmanen op de chouder hingen.
Een voor een nam hij de naa t zich gelegde rij je
op en beantwoordde alle voor tellen, tuk voor tuk.
Hij wa het volkomen met Garakontie een , dat de
Hollander machtiger dan zij waren ; den lag, die hen
had getroff en, zouden zij nog lang voelen . Gaarne
wilden zij daarom vrede luiten en naar hun woonplaat en terugkeeren, dankbaar namen zij het lijk
van den grooten Atreonate in ontvang t, doch hoopten van het geven van gij zelaar vrij ge teld to
worden.
Al de Witte Bi on een punt had of gehandeld, herhaalde de vergadering tot driemaal toe de laat te
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lettergreep en eindigde met een tem, die uit het hol
van de maag cheen voort to komen met N i o v a (dat
i goed) .
De Witte Bi on zette zich en deed een paar trekken
aan z'n pij p .
Toen geen der anderen het woord verlangde, beval
Alrich den tolk de vergaderden er nadrukkelij k op to
wijzen, dat zonder het tellen van gijzelaar geen
prake kon zijn van een duurzamen vrede . Wilde men
daartoe niet overgaan, dan zouden onmiddellij k de
onderhandelingen of gebroken, de gevangenen gedood
en het lij k van Atreonate aan de roofvogel ten prooi
gegeven worden.
Een klagend gehuil teeg uit den kring op . Uit de
trenge trekken van beider gelaat zagen de opperhoofden wel, dat het den Hollander ern t wa en toen
Alrich op tond, al maakte hij zich gereed tot vertrek,
nam de Witte Bi on nogmaal het woord en zei, dat
het hem peet, dat de Hollander zob op deze bepaling
tonden. Zij wilden echter den Grooten Gee t niet vertoornen, en temden daarom in alle toe .
,,Niova" klonk het wederom.
De oude haalde nu een prachtige pijp to voor chijn,
die in ko tbaar en fijn bewerkt leder wa geborgen . Zij
wa ver ierd met een rij arend veeren, waarvan enkele
rood gekleurd waren en aan de uiteinden voorzien met
kleine bo j e haar.
Het wa de vrede pijp. Onder een indrukwekkende
tilte werd zij aange token en nadat de Witte Bi on
zelf een trek had gedaan, gaf hij haar Alrich en Beekman die haar door lieten gaan naar de overige roodhuiden. De vrede wa ge loten. De vergadering ging
uiteen, nadat nog bepaald wa , dat de gij zelaar in
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het fort moe ten zijn, voor het lij k van Atreonate werd
afgegeven.
Gedurende de onderhandelingen had het groot te
gedeelte der bezetting al op heete kolen ge taan. Vol
panning loegen zij van of den toren of door de chietgaten de bijeenkom t gade. Allerlei opmerkingen werden gemaakt ; ommigen wilden zelf de poort uittormen, en de opperhoofden gevangen nemen . Doch
toen alien zoo kalm bij elkander bleven, begon men
teed meer hoop to krij gen op een goeden afloop .
Al echter Alrich en Beekman terugkeerden en
den uit lag der onderhandelingen meedeelden, kwam
er het eer te kwartier geen einde aan de juichkreten.
Allen waren even vroolij k . Joo t dan te met vrouw
en kinderen in een kring, waarbij zich poedig meer
landverhuizer aan loten. Men zong, men lachte, men
chert te en vergat alle ellende, tot nog toe geleden .
Eindelijk, eindelijk zou men nu bereiken, waarnaar men
zoolang had verlangd, zouden de geweren worden opgeborgen en pa en chop voor den dag gehaald .
Alrich liet een paar vaten bier aanrukken en zoodra het chuimende vocht in de kroe en parelde, hief
men deze op en dronk op het welzijn van het nieuwe
vaderland.
Nog denzelf den dag ver chenen een drietal opperhoofden al gij zelaar .
Het toffelijk over chot van Atreonate werd nu een
zeldzame begrafeni bereid, waarvan ver chillende
Hollander getuige waren.
Op een open plek in het bo ch, waar zich een kleine
hoogte beyond, werd het lichaam van het doode opperhoofd den heuvel opgedragen en achter hem z'n oor-
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log paard geleid, een melkwit ro , dat hij altij d zeer
op prij ge teld had .
Zoodra de begraf eni trein den top van den heuvel
bereikte, werd het overleden opperhoof d in vollen
wapendo gekleed ; de veerpluimen op het hoof d, de
ge pannen boog, pijlkoker met pijlen, child, medicijnzak op den rug ; z'n calpen, die niemand ander in
bezit mocht hebben, aan - den toom van het paard en
z'n wapen en Belief koo de peer in de hand .
Om hem op z'n tocht naar het land der gee ten
kracht to chenken, voorzag men hem van pij en
drank, ook gaf men hem z'n pijp met gevulde tabak buidel en vuur teenen, op dat hij ook de weelde van
het rooken zou kunnen genieten .
Nadat dit alle in orde wa gebracht, tilde men hem
op den rug van het paard en traden de opperhoof den
bij beurten vooruit, om hun overleden aanvoerder het
laat te vaarwel toe to roepen . Zoodra de opperhoof den
hun toe praak geeindigd hadden, wreven zij de rechterhand met vermil j oen, drukten haar tegen het witte
haar van het paard en lieten daar den rooden of druk
van hun hand achter .
Daarna begon de begraf eni . De krij g lieden droegen
gra zoden aan, waarmee zij een aanzienlijke aarden
hoogte begonnen to bouwen, in welker midden het
opperhoofd en z'n paard werden inge loten .
Een voor een plaat ten zij hun zoden rondom de
pooten van het geliefde ro en wierpen aldu langzamerhand een muur om het nog levende Bier. De
voltooide aardheuvel ree hoog boven het hoof d van
het op zulk een zonderlinge wij ze in het midden begraven opperhoof d .
0 p den top der hoogte richtte men eeii cederhouten
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paal op, die nog lange jaren de plek zou aanwijzen,
waarheen zich ontelbare reiziger , blanken zoowel al
rooden, zouden begeven, de eer ten uit nieuw gierigheid, om zulk een vreemd graf to zien, de laat ten om
hun eerbied to bewijzen aan de nagedachteni van een
hunner beroemd te opperhoofden en groot te medicijnmannen.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
HOR DE FAMILIE LAND VERKREEG .

Nu de roodhuiden waren of getrokken en men voorloopig geen vree voor nieuwe aanvallen behoefde to
koe teren, kon men in het fort aan andere dingen
denken.
Gedurende het beleg had men zich moeten chikken, en lechte voeding zoowel al bekrompen Jigging
voor lief moeten nemen, nu be tond er gelegenheid, om
de plannen ter vergrooting van de terkte, die reed
lang in de lucht hingen, ten uitvoer to brengen .
Ver chillenden der landverhuizer beviel het leven
in het fort uit tekend en hadden daarom Alrich hun
verlangen to kennen gegeven, om to blij ven . Gaarne
willigde de commandant dit in en beval tot het bouwen
van nieuwe huizen over to gaan. Op enkele plaat en
werd de ver chan ing neergeworpen en uitgelegd, terwijl de vergroote ve ting ten lotte den naam ontving
van Nieuwer-Am tel.
De Haan had z'n vrouw en knecht echter gewaarchuwd, zich gereed to maken, om de vroegere woonplaat op to zoeken. Joo t, de met elaar, met wien
de oude boer op een vriend chappelijken voet wa geraakt, be loot dit voorbeeld to volgen en er op aan to
dringen, dat hem een tuk grond gewezen werd.
,,Ga geru t de wilderni in," had de oude gezegd .,
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,,de nood uren van je land lui of ; daar kan je werken
zooveel al je wil en een hof tede bouwen, die klinkt
al een kiok. Al je bij het fort of in de tad blij f t
hangen, kom je nooit vooruit ."
Joo t had er wel ooren naar, evenal moeder, die
droomde van een eigen moe tuin en eigen vee .
Alrich gaf Barend z z'n toe temming, een half uur
of een uur de rivier op to varen en daar een ge chikte
plek uit to zoeken, zaaizaad zou hij hem meegeven,
terwijl hij hem ook aan een varken kon helpen . Wilde
hij later het een of ander aan chaff en, dan kon hij tegen
het inleveren van dierenhuiden altij d terecht .
Joo t wreef zich in de handen van genoegen en vertelde opgewonden aan moeder en de kinderen het
groote nieuw . Dat deze in de blijd chap van vader
deelden, i to begrijpen. Ook Marco gaf z'n vreugde
to kennen.
„Ik ben blij, dat we eindelijk aan het werk gaan,
moeder."
,,Wij ? Ga je dan mee met on ? B1ijf je niet liever
in het fort, waar zooveel van je land lieden zich neerzetten."
,,Al ik mag, voig ik u liever ."
,,Al je mag? Wat graag, nietwaar vader, nietwaar
j ongen ?"
,,Dat zou ik meenen !" wa het een temmig antwoord .
,,Prettig, Marco blijft bij on !" riep Wim nog na,
prong z'n vriend op den rug en klauterde hem op
den chouder .
„Kom, Marco, draag me nou een !
Hoezee !"
Met groote prongen dan te de Italiaan met z'n
vrachtje in het rond, al z'n verdriet wa vergeten, hij
gevoelde zich al een lid van de f amilie.
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Den volgenden dag zou de rei aanvangen . In een
kleine chuit, die aan De Haan behoorde, werd de inboedel geladen . Joo t en Hein leepten er de ki t met
gereed chap heen . Bovendien had Barend z op raad
van z'n metgezel behalve een zak met mai , ook kruit
en lood aange chaf t, evenal een hoorntje met inkt en
een ganzepen.
„Je weet nooit, hoe je dat to pa komt. Al je in het
bo ch zit, ben je van iedereen verlaten . Licht kan je
echter een briefje chrijven en het door den een of den
ander laten bezorgen."
Moeder had de armen vol met zakje zaad . Daar
pa te zij vooral op, want daar zou de moe tuin uit
moeten groeien. Marco zwoegde onder de geweren, terwiji Marie en Wim amen het varken aan boord wilden
brengen.
Het laat te wa wel het moeilijk te werk, want de
dikhuid wa er niet zeer op ge teld, aan taart of ooren
getrokken to worden en begon geweldig to knorren,
zoodat de kinderen het zwijn ver chrikt lo lieten.
Gelukkig liep het jui t tegen Lodewijk, den knecht
van De Haan op. Deze wa gewend met zulke dieren
om to gaan . Hij pakte het dier bij de lange ooren en
hoe het ook brulde, mee moe t het.
Weldra had De Haan eveneen z'n bagage geladen .
Onder de zegenwen chen der bezetting tak de boot
van den wal of en voer de Delaware op .
Men wa overeen gekomen om eer t de verbrande
hoeve van De Haan op to zoeken. Wanneer z'n eigendommen veilig geborgen waren, zou de oude boer z'n
vrienden helpen bij het uitzoeken van het land en ze
de eer te dagen met raad en daad bij taan.
Dankbaar wa dit laat te door Joo t Barend z aan-
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vaard. Hoewel vol goeden moed, zag hij toch wel in,
dat hem in zoo'n vreemde omgeving de handen
poedig verkeerd zouden taan . Een enkele terecht wijzing, een goede raad konden in dat geval goud
waard zijn .
Na een uur tegen den troom to hebben geroeid,
tuurde De Haan de chuit naar den wal.
„Kij k," mompelde hij, „den boom, die aan den oever
taat, heb ik een merk gegeven, daar i het pad. Onze
woning wa geen honderd pa het bo ch in."
Het vaartuig werd va tgelegd en alien tapten uit .
Nieuw gierig keken ze rond .
Vrouw De Haan, een vrouw van even ze tig, die gedurende den tocht weinig ge proken had, raakte nu in
haar element . Drif tig ging zij den anderen vooruit en
zei :
„Kij k, vrouw Barend z, daar tond on huff , een
paar verkoolde balken i alle wa er van overgebleven
i , maar gelukkig, de tuin i grootendeel ge paard. De
appelboom loopt al weer uit en hier heb je een perzik,
verderop taat een peer, ja we hebben heel wat vruchtboomen. En dat ? 0, dat zijn f rambozen truiken en
be eboomp j e . Jammer van on hui , we woonden
zoo gezellig."
,,We zullen wel poedig weer wat opzetten, moeder.
Al we hard werken, kunnen we vandaag nog wel met
een chuur klaar komen ; de planken, die ik verleden
jaar op het fort gekocht heb, zij n door de heeren gepaard. Ik had ze ook netje verborgen, al zeg ik hef
zelf en tegelijk chopte De Haan tegen een aardheuvel,
die al een oort van muur de eene zij de van den tuin
om loot.
,,Dan zijn we gered," lachte de oude vrouw, „je zal
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een zien, vrouw Barend z, hoe prettig we het hier
zullen hebben."
Met een vlugheid en een zaakkenni , waarover Joo t
zich verwonderde, werd onmiddellijk aan het werk begonnen en voor de dag ten einde wa , had men volgen
de aanwijzing van De Haan een lood opgericht en kon
de familie een onderdak vinden .
,,Zie zoo, Barend z," zei de oude man, ,,dat hebben
we gauw opgeknapt . Het zal bij jou echter zoo vlug
niet gaan. Ik tel daarom voor, al ik morgen met je
mee ga, dat jij je vrouw, Marie en Wim hier achterlaat,
tot wij voor jelui ook een hut hebben gebouwd . Zoodra
die gereed i , kan je ze halen ."
,,Liever ga ik dadelij k mee," merkte moeder op .
„Je zou on in den weg loopen, vrouw," antwoordde
De Haan kort en bondig, ,we kunnen je toch niet aan
het houtkappen zetten, dat i geen vrouwenwerk."
,,Maar ik kan toch wel meehelpen," mopperde Wim,
,,ik heb nou ook geolpen ."
Dat wa waar. Wim had zich zeer verdien telijk gemaakt door het aangeven van pij ker en daarom vertrokken de anderen daag Joo t, Marco, Hein, Wim
en De Haan, terwiji de vrouwen met Lodewijk achterbleven.
Zoo voer men wederom de rivier op . Het wa een
echte lentedag . Heerlij k cheen de zon op het water en
tooverde daar groote plekken, die in ru teloo gewriemel vloeiend goud geleken . Opwekkende geuren tegen
uit de bo chen, die de beide oever omzoomden en
om tot aan de rivier doordrongen. Vaak lagen er
boomen omgewaaid, met de takken in het water . Dan
hadden daar karakieten en rietfluiter hun ne t in gebouwd en lieten hun vroolijke tonen hooren . Maar voor
De Landverhuizer .
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't overige vernam men geen ander geluid, dan het gepla der riemen in het water.
De natuur temde tot ru t, maar wekte tegelij k
kracht en leven lu t.
D e opvarenden waren dan ook zeer opgewekt en
zagen nieuw gierig naar het voorbij trekkend landchap, dat, hoe eentonig op zichzelf, daar het lecht
boomen en nog een boomen liet zien, toch weer door
verheffing van den bodem groote ver cheidenheid
aanbood.
Op een enkele plaat week het bo ch terug en zag
men link in het blauwe ver chiet de uitlooper van
het Alleghanygebergte .
Zoo had men om treek een uur gevaren, toen men
dicht aan den oever een kleinen heuvel bemerkte van
een meter of tien, terwij 1 het geboomte, minder dicht
dan elder , hier en daar het zonlicht doorliet .
,,Hier moet je wezen, Barend z !" liet De Haan zich
hooren. „Op, den heuvel bouw je je hui , dan kan je
makkelijk je velden overzien . Ik wou, dat ik een hoogte
in de buurt had, dan deed ik het eveneen ."
„Ik geloof, dat je gelijk heb . Het lijkt hier een prachtige treek."
De boot choot in het riet en alien prongen haa tig
aan den wal. Wim wa de eer te. Vlug vloog hij den
heuvel op en toen hij boven wa , klapte hij in de handen
en riep
,,Wat i het bier mooi !"
De anderen volgden hem en zoodra zij vereenigd
waren, merkte De Haan op .
„Je kan het niet beter treff en, Barend z."
„Ik denk het ook, De Haan . We zullen de ki t en
verdere bagage maar dadelij k boven brengen en met
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het werk aanvangen . Ben je hier in de buurt bekend?"
,,Neen, ik ben er nog nooit gewee t en weet du niet,
of er roodhuiden in den omtrek zwerven. Het i daarom het be te, nu je toch moet bouwen, dat je het huff
zoo terk mogelij k maakt . Op zoo'n heuvel kan je er
wel een kleine ve ting van timmeren."
,,Maar dat gaat zoo gauw niet ."
„Ik zou er ook m'n tijd voor nemen . Haa t heb je
er niet mee. Voorloopig i het roode yolk ru tig en
zal het wel het eer te half jaar blijven . Voor then tijd
kan je alle be t in orde hebben ."
,,We moeten toch ergen onder dak."
,,Nou ja, dan maak je eer t het een of ander . We
gaan den zomer tegemoet en dan i het dikwijl zoo
warm, dat je wel in het bo ch kan overnachten ."
,,Een paar hutten, zooal de wilden bouwen," merkte
Hein op.
,,De jongen heeft gelijk," lachte De Haan, „een wigwam i niet kwaad . We hakken een boom om, zetten
de groot te takken in den grond, binden die van boven
va t en gooien er zeilen, deken of huiden over ."
Joo t knikte.
„Dat i to doen ; dan maar dadelijk begonnen,
ongen !"
Lachend namen Hein en Marco de bij len, zochten
een ge chikten boom uit en begonnen vroolij k aan
het werk .
De Haan greep onderwijl een geweer en zei
„Ik ga den omtrek een verkennen, mi chien vind
ik nog wel een tuk wild."
,,Mag ik mee ?" riep Wim.
„Ja, dreume , maar bij mij blij ven ."
Wim huppelde den heuvel of en drong het bo ch in.
j
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Overal ontwaarde men beuken en eiken, die ver genoeg van elkander tonden om een doortocht to chenken. Toch viel het loopen zeer moei1ij k, want op den
grond lagen bladeren, die daar gedurende jaren en
jaren waren opgehoopt, hier droog, elder half vergaan. Som zonk men er tot de knieen in, dan gleed
men uit, of truikelde over of gewaaide takken .
Onvermoeid volgde Wim echter z'n ouden vriend ;
alleen wanneer hij braam truiken zag, hield hij even
til en zocht naar vruchten, die er nag niet aanzaten .
Hoe verder ze in het bo ch doordrongen, hoe dichter
het werd en hoe meer dieren zij deden op chrikken. Nu
vloog een woudduif op en liet ang tig z'n gekir hooren,
dan vernam men het gehamer van den pecht of den
eentonigen roep van den koekoek . Verderop vluchtte
met groote prongen een eekhoorntj e en haa tte zich
van boom tot boom.
Behalve eiken en beuken ontdekte men nu ook den
rooden ahorn en den bloeienden olm .
Plot eling prong voor hun voeten een dier op .
Voor de jongen gelegenheid had, het to grijpen of
goed to zien, wa het verdwenen .
,,Dat wa een vo ; een grauwe !" merkte De Haan
op. ,Waar kwam hij vandaan ?"
,,Uit dezen hoop bladeren ."
,,Dan zal hij daar zeker z'n hol hebben," en tegelijk
chopte de oude man er tegen .
De lo e ma a toof uit elkaar .
,,Wat heb ik je gezegd ? Daar beef t meneer of de
juffrouw gewoond, er liggen nog veeren van ge tolen
vogel en of gekloven beenderen van bun ing , marter
en ander klein goed . Maar wacht een , het leef t er
onder !"
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De Haan bukte zich en greep een jongen vo , eenige
dagen oud.
,,Och, wat 'n lief dier ! Mag ik het meenemen?"
,,Wat moet je er mee doen? Het opf okken gaat niet,
daarvoor i het nog to jong en buitendien, ik geloof,
dat je vader er ook niet op ge teld zal zijn."
,,Maar 6 moet het niet dood maken . Wat beef t het
aardige oog j e !" en Wim nam het jonge dier in den
arm en treelde het.
„Ja, de limheid kijkt er al uit . Al het grooter i , zal
je het echter zoo'n lief Bier niet vinden . Ik heb er nou
niet aan, zet het maar neer, de moeder zal het wel
weer opzoeken . Wij moeten aan terugkeeren denken,
mi chien kunnen we de anderen wel helpen. -- Wacht,
dat i een buitenkan je !"
Tegelijk greep de boer z'n geweer, vuurde en legde
een hert veer, dat met de horen tu chen eenige
truiken verward wa ."
,,Dat i me nog geen twee keer gebeurd, dat ik zoo
makkelijk zulk prachtig wild onder chot kreeg !" riep
De Haan, tapte met echten jager trot op z'n buit toe
en bezag het aan alle kanten .
Wim kwam er ook bij en bekeek met groote nieuw gierigheid het mooie dier.
,,Hoe krijgen we dat bee t mee," zei hij eindelijk,
nadat hij vergeef beproef d had, het op to tillen .
,,Dat zal je wel zien," antwoordde De Haan, need
een paar flinke takken van een boom, bond die aan
elkaar en legde den buit er op . ,Zie zoo," vervolgde
hij, „nou mag je ook wat doen voor den ko t."
Wim glimlachte fier . Het wa toch maar goed, dat
hij meegegaan wa , nu kwam hij al flink in de hand .
Toch viel de terugtocht niet mee . De takken drukten
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zwaar op beider chouder en herhaaldelij k moe ten
ze ru ten, om weer op adem to komen . Eindelijk, na
meer dan twee uur ge ukkeld to hebben, hadden ze
de overigen van het gezel chap bereikt .
,,Gelukkig, we zijn er," zuchtte Wim.
,,Dat i werken gewee t, he?" lachte de oude, ,gooi
nou maar veer . Maar wat zie ik, wie i daar bij , je
vader ?"
Tot z'n groote verbazing zag hij Barend z in
druk ge prek met -- den Tijgerkat. Of liever, geprek i niet jui t uitgedrukt, daar Joo t alleen het
woord voerde en de roodhuid onver toord zijn pup
rookte.
Zoodra De Haan ver cheen, nelde Barend z op hem
of en zei
,,Het i goed, dat je komt. Onze vriend, hier," en nu
wee hij op den Tij gekrat bevalt het maar half, dat
ik me hier wil neerzetten. Dat begrijp ik ten min te
uit z'n woorden en gebaren . Ik maak er uit op, dat hij
den grond al zijn eigendom be chouwt. Ik heb hem al
voorgepreekt, dat hij het mi beef t en alle den Hollander wettig toekomt, maar hij chudt teed het
hoofd."
,,Zoo, hm," bromde de oude, ik zal een met hem
preken ."
De Haan trad op den roodhuid toe, legde hem de
hand op den naakten chouder en zei in een mengelmoe van Holland ch en Amerikaan ch
,,Wat wen cht m'n roode broeder?"
De Tijgerkat keek op en glimlachte .
,,M'n witte broeder i een wij man. Hij zal weten,
dat dit land aan mij en mijn yolk behoort ."
De Haan haalde de chouder op en vervolgde
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,,Het i mogelijk, maar al het jouw eigendom i , kan
je het ook verkoopen ."
De oogen van den roodhuid begonnen to chitteren.
Hij tiet een geluid uit, waaruit men z'n vreugde moe t
opmaken, terwijl hij herhaalde
,,M'n witte broeder i een wij man."
Er kwam een pottend glimlachje om de ingevallen
kaken van den ouden Boer . Hij knikte en bromde
„Wat vraagt m'n roode broeder voor een tuk, een
uur in omtrek?"
De Tij gerkat had reed z'n plan gemaakt . Haa tig
prong hij op en wee naar de bijl, die Barend z in de
hand had.
De ander mompelde
,,Dat valt nog al mee .
Heb je het begrepen,
Barend z," vroeg hij nu z'n metgezel, die in tomme
verbazing het ge prek had aangehoord .
,,Niet be t!"
,, Welnu, de Tij gerkat beweert de eigenaar van dezen
grond to zijn . Hoever dat waar i , moet hij maar met
z'n makker uitvechten. Het i echter ver tandig, hem
tot vriend to houden. Hij vraagt voor een lap van tien
bunder die bijl."
,,Meer niet?"
,,Maar die lui kennen het ijzer niet . Hun me en en
peerpunten zijn lecht van teen. Som gebruiken ze,
zooal bij hun pij len vi chgraten en cherpge lepen
beenderen . I jzer i du een ongekende weelde . Geef
hem z'n zin en al je het mi en kan, doe er een me of
zoo iet bij en je kan verzekerd wezen, dat de Tij gerkat je altij d van dien t zal wezen ."
,,Maar al dan morgen een andere roodhuid komt en
die beweert eveneen , dat het zijn grond i ?"
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,,We zullen een stuk opmaken en het den Tijgerkat
laten teekenen."
,,Kan jij dat? Ik heb het nooit ver gebracht in de
edele schrij fkunst."
,,Mooi niet, maar ik heb het meer bij de hand gehad ."
,,Papier of perkament bezit ik ook niet ."
,,Heb je geen bij beltj e ?"
„Jawel ."
,,Scheur er dan het eerste witte vel uit . En nu komt
het goed van pas, dat je inkt heb meegenomen ."
,,Dat zal ik doen ."
De Tijgerkat had den uitslag der besprekingen niet
afgewacht, maar reeds de bijl gegrepen, die Barendsz
tegen een boom had gezet. Met het oog van een kenner
bekeek hij het wapen aan alien kant en streek met de
hand langs het scherp .
Nu trad de oude weer op hem of en deelde mede,
wat Barendsz wenschte . De Tijgerkat glimlachte .
,,Niova" bromde hij en zette zich neer, om of to
wachten, tot het contract gereed was .
Voor De Haan was het een moeilijk werk . Hij zuchtte
het volgend half uur meer, dan hij den geheelen dag
gedaan had.
Eindelijk was het naar z'n zin opgesteld . Met letters,
wel een duim groot, zette Barendsz er z'n naam onder .
Toen nam de Tijgerkat den veder en teekende, mager
en hoekig, een dier, dat op een Tijgerkat gelijken
moest.
Wim, Hein en Marco stonden er om heen en keken
vol bewondering naar den zoon der wildernis, die met
zooveel vaardigheid z'n handteekening wist to zetten .
Zoodra het gereed was, zei De Haan
,,Berg het stuk goed weg, Barendsz. Als je op het fort
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komt, kan je het den commandant laten zien, die
chrij f t het dan in een boek, maar denk aan het me ."
Barend z haalde het wapen voor den dag en bood
het den Tij gerkat aan .
Het gelaat van den wilde verkreeg een ongewonen
glan . Hij greep de hand van den met elaar en drukte
die tevig.
,,Mooi," lachte De Haan, ,vriend Barend z heeft vandaag een machtigen bondgenoot verworven . Nou moeten we fee t vieren. Waar i het hert?"
„flier," zei Wim en wee op het wild, dat nog op de
takken lag uitge trekt.
De Haan haa tte zich en toen na een paar uur het
hert van de huid ontdaan, in reepen ge neden, boven
een vuur geroo terd wa , mulde Barend z zoowel al
de Tijgerkat aan het heerlijke gebraad en werd de
vriend chap, pa ge loten, door een goeden maaltij d
beve tigd.

NEGENDE HOOFDSTUK.
AAN DE DELAWARE .

Nadat De Haan den raad gegeven had, voor alle to
zorgen, dat het zaad in den grond kwam en met het
hui niet to veel haa t to maken, vertrok hij den volgenden dag naar z'n eigen woonplaat . Barend z vergezelde hem, ten einde z'n vrouw to halen . Marco bleef
met de beide jongen du achter.
,,Nu een hard gewerkt, Hein," zei Marco, „dat de
tent fink in orde i , voor dat moeder komt."
,,Dat zullen we doen," temde Willem in, ,ik zal er
omheen gelij k maken !"
Wat werkten de jongen ! De grond werd ge choff eld
en bijgeharkt, het onkruid uitgetrokken en op een hoop
geworpen, de teenen, die ver preid lagen bij eengezocht en opge tapeld, want vader had gezegd, dat hij
die be t gebruiken kon.
Zoo arbeidden ze, zonder om tij d of uur to denken,
alleen toen de zon op het hoog t geklommen wa , begon bij Hein de maag to preken. Hij wierp z'n choffel
neer en zei
,,Wat denken jelui er van, zouden we niet een wat
eten?"
,,Dat i niet kwaad," antwoordde Marco, ,gelukkig
i er nog wat van het hert overgebleven ."
Weldra zat on drietal op den grond en na zich een
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duchtig to goed to hebben gedaan, zochten zij de
chaduw van eenige boomen op, om een uurtje to
ru ten.
Maar poedig prong Wim al weer op en nam hij
z'n werktuigen ter hand .
,,Hoe harder we werken, hoe poediger moeder er i ,"
merkte hij op.
Dat temden de anderen toe en met ijver werd de
arbeid hervat. Zoo druk waren ze aan het werk dat
Barend z terug wa , eer zij het vermoedden .
,,He!" hoorden ze plot eling, ,kan je on niet een
hand j e helpen ?"
,,Daar i vader !" chreeuwde Wim. Hij wierp z'n
choffel weg en holde naar de rivier . ,Dag moeder !
dag Marie ! hoe vinden jelui het hier?"
,,Prachtig, jongen !" lachte moeder, ,geef me maar
een hand ."
Wim hielp moeder aan den wal, maar nu kwamen
ook Marco en Hein aange neld, namen haar tu chen
zich in en geleidden haar den heuvel op .
Wim volgde met vader en Marie .
„Jongen ," zei wader, terwijl hij rondom zich keek,
,,dat ziet er hier al net j e uit, jelui heb je be t gehouden ."
De gezichten der jongen glan den van voldoening
en ook moeder en Marie lachten van blij d chap.
,,Wat i het hier mooi, vader," zei eindelijk vrouw
Barend z, nadat ze zich aan het heerlijke chouw pel
verlu tigd had . ,Al we hier kunnen wonen, wat zullen
we dan gelukkig zijn !"
,,Dat hoop ik, vrouw . Al we nu maar gezond blijven ;
het i hier een vruchtbare treek !"
,,Wat i het hier mooi !" herhaalde moeder en opge-
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togen wendde ze nogmaal den blik naar alle kanten .
Wim duurde het echter to lang .
,,Kijk een , moeder, dat i nou onze tent," riep hij
en tegelijk greep hij haar bij den arm en voerde haar
mee.
,,Prachtig, jongen, prachtig," antwoordde moeder,
,,al jelui altijd zoo zult werken al vandaag, dan zal
het wel gaan."
,,Opgeruimdheid, werkzaamheid en gezondheid, dan
komen we er wel," vervolgde vader . , Komt, jongen ,
helpt me maar ; buurman De Haan en vooral buurvrouw heeft on nog heel wat meegegeven !"
En juichend ging het jonge volkje naar de loep,
waarin Lodewijk, de knecht van De Haan, wa achtergebleven en j ouwde potten en pannen, een zak meel,
een paar planken en nog een paar paden.
Nauwlijk wa alle gelo t, of Lodewijk tak van
wal.
„Ik moet voortmaken, buurman," zei hij tot verontchuldiging, ,wil ik voor donker terug zijn."
,,Dat begrijp ik, Lodewijk, doe nog een de groeten
aan De Haan en buurvrouw."
„Ik zal het niet vergeten. Goeden avond !"
Toen het vaartuig wegdreef, zei Hein :
,,Nu zijn we van iedereen afge loten, vader, al we
hulp noodig hebben, kunnen we bij niemand aankloppen."
,,O," lachte Wim, „dan maken we zelf een boot ."
,,Dat zeg ik ook, jongen," antwoordde moeder, „en
ander loopen we lang de rivier. Ik denk, dat we binnen een paar uur bij buurman zijn ."
,,Dat komt alle terecht," meende vader. ,Nu eer t
aan het avondeten, dan ter kooi en vervolgen begin-
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nen we morgen vroeg met onze werkzaamheden ."
,,Maar wat moeten we eten," zei Wim .,,Van het hert
i niet veel over."
,,Dat zei buurman De Haan ook al," vertelde moeder,
,,daarom beef t vrouw De Haan wat koeken meegegeven, die we vandaag gebakken hebben ."
,,Kan u dat ook, moeder ?" vroeg Wim, terwijl hij
reed het water om de tanden voelde dringen.
,,Dat zul je een zien, Wim ."
De koeken en het overgebleven vlee ch werden verdeeld en terwij l de zon heerlij k onderging en den landverhuizer al het ware een hartelijk welkom toeriep
en een choone toekom t voor pelde, trekte men zich
in het gra uit.
Toen kwam vader met het contract voor den dag,
en werd de handteekening van den Tij gerkat door
moeder en Marie met de verei chte aandacht bekeken
en daarop vervolgde Barend z
,,Lui tert een , jongen , ik heb met De Haan nog
een ern tig ge proken. Hij heef t me in veel dingen
raad gegeven. Daarom geloof ik, dat het 't be te i ,
morgen to beginnen met het maken van een oven . We
hebben nu eenige zakje meel en kunnen du zelf on
brood bakken. Al dat klaar i , of tegelij kertij d kan
Marco met Hein of Wim op de jacht gaan, of in de
rivier vi chen. We hebben het vlee ch niet alleen noodig voor voed el, maar de huiden al betaalmiddel. We
moeten toch nog een ploeg, planken, al het kan een
koe en paarden hebben . Geld bezit ik niet, doch voor
huiden kan men alle krijgen . Zijn de jager terug, dan
i voorloopig on eenig te werk boomen omhakken en
den grond om pitten, want ger t en haver moeten
noodig in den grond . Alle groeit bier vlug, we
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kunnen dan einde Juli maaien en boekweit zaaien ."
,, Wanneer bouwen we dan een hui , vader ?"
„Al het zaad in den grond i , Marie, maar je zal
een zien, hoe lekker we in de tent zullen lapen ."
,,Dat geloof ik ook," zei moeder en ze tond op, om
de bedden in orde to maken.
Het waren echte kermi bedden ; ze be tonden hoof dzakelijk uit een deken op den grond en een andere ter
be chutting. Toch liepen alien heerlij k .
Nauwlijk echter ver cheen de zon boven de kimmen,
of Hein ontwaakte. Voorzichtig loop hij uit de tent.
Hij had een plannet j e gemaakt, en wilde dat ten uitvoer
brengen, voor de anderen wakker waren . Eer t holde
hij naar de rivier en wa chte zich flink in het heldere
nat. Toen need hij een langen tak van een wilg, die
in de nabij heid tond, ontdeed hem van den ba t en
draaide dezen al een touw ineen . Een tukje vermolmd hout werd de dobber, een kromme pijker de
haak ; al aa diende een dikke worm en de hengel
wa klaar .
Met een hart, dat popelde van ongeduld, wierp Hein
het noer in het water . Zouden de vi chje bijten en
vooral zou hij ze kunnen vangen met zoo'n primitief
tuig?
Lang behoef de hij niet op antwoord to wachten ;
reed choot de dobber omlaag .
Met een fik chen ruk loeg hij op . Een groote zilverchubbige vi ch, die in het zonlicht blikkerde, be chreef
een bong uit het water, boven Hein hoofd en viel
tu chen het riet . Hein wierp den hengel op den grond
en choot op de plek af, waar het dier terecht wa gekomen. De vi ch wa door den val zeker een weinig
bedwelmd, ten min te voor hij kon ontkomen, had Hein
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hem gegrepen . Wel raakte de jongen daarbij met bor t
en beenen in de rivier, doch om zulke kleinigheden
bekommerde hij zich niet.
,,Het i meer geluk, dan wij heid," bromde hij, ,dat
ik hem heb : aan zoo'n pij ker zit toch geen weerhaak."
Na z'n buit in veiligheid gebracht to hebben, herhaalde hij het pelletj e en eer er een half uur ver treken
wa , had hij vier groote vi chen.
,,Sapperloot, wat zitten ze hier dik !" lachte hij, ,nou
naar moeder, dan kan die ze bakken !"
Nog lag het geheele gezin in diepe ru t, doch door
het gejuich van Hein ontwaakten allen poedig.
,, Kij k een , moeder, een ontbij t hebben we al!" riep
onze vriend en zwaaide tegelijk met een der vi chen
broer Wim om de ooren . ,Deze i wel twee pond!"
,,Dat i niet mi , Hein !" riep vader, „hoe heb je dat
gedaan?"
Uitvoerig vertelde de jongen nu z'n heldendaad .
Allen lui terden vol aandacht, zelf Wim, die eer t van
plan wa gewee t, Hein z'n aardigheid betaald to
zetten . Hij klapte in de handen en riep
,,Dat doe ik ook !"
,,En ik !" lachte Marie .
„Jij ! -- Een mei je ?"
,,Wat zou dat? Denk je dat een mei je ook niet vi chen kan. Dat zal je een zien."
,,Nu niet, kinderen, dat komt later, on gewa chen
en aangekleed en dan aan het werk," zei vader .
Moeder haa tte zich nog meer dan de overigen . Voor
het eer t zou ze op de nieuwe woonplaat proeven
afleggen van haar kookkun t. Wim zocht een paar
gelijke teenen bij elkaar, vader maakte met tondeldoo en vuur lag vuur en zoodra het hout knapperde,
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werd de pan opgezet, daarin een weinig olie gegoten,
en wierp moeder de vi chen, die ze netj e had choon
gemaakt en gezouten, een voor een er in.
De geheele f amilie tond er om heen en volgde al
haar bewegingen.
„Hij wordt al bruin," zei Wim, toen moeder de vi ch
met een me even optilde .
„Pa op, hij verbrandt !" chreeuwde Hein.
,,Geen nood, jongen, daar zal ik wel voor zorgen ."
,,Wat ruikt dat lekker," merkte Marco op, die in
Savoye zich weinig aan vi ch vergaapt had en met
nog meer nieuw gierigheid dan de anderen het bakken
gade loeg.
,,En het maakt nog lekkerder," zei Marie.
„Dat kan haa t niet," lachte Marco.
Toen de eene zijde genoeg gebruind wa , wierp moeder met een behendigen zwaai den vi ch om.
,,He'*!" zuchtte Marco, ,ik dacht, dat hij in het vuur
viel."
„En dat zou je pijten."
,,Natuurlijk, moeder ."
De Italiaan werd niet moe, naar het heerlijke werk
to kijken en zoolang moeder bakte, verliet hij haar niet .
Toen het ontbijt gereed wa , ging er maar een roep
over uit . Het wa overheerlijk ! Hein glom van genoegen : dat wa zijn werk .
Na den maaltij d grepen Marco en Hein het geweer .
Ze moe ten hun geluk op de jacht beproeven, terwijl
vader den oven in orde zou brengen.
,,Gaat niet to ver, jongen," waar chuwde moeder.
,,Neen, moeder. We zullen de boomen merken, dan
kunnen we langzamerhand de geheele buurt verkennen."
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„Ik ben toch niet eerder geru t, voor jelui terug
bent."
,,Daar moet je je tegen verzetten, moeder," zei
Barend z, „ander zou je geen geru t uur meer hebben . Hier zal er licht een of meer van het gezin op
het pad zijn ."
,,Dat i wel mogelij k, maar ik heb ze lief t allen
thui . - Voorzichtig du , jongen !"
,,Tot trak , moeder ."
Met den oven vorderde men vlug . Vader wa met
die dingen vertrouwd ; wel had hij nooit met zulke
bouw toff en gewerkt en gebruikte hij in Am terdam
gebakken teen en kalk, maar met de keien en het
leem, 't welk hij in de rivier vond, kon hij ook wel
terecht .
Marie en Wim deden dien t voor opperlieden en
droegen vader alle aan . Moeder wa chte het vaatwerk
en maakte toebereid elen voor het koken van meelpap .
Eerder dan men verwacht had, waren de jager terug .
Het geluk had hun gediend : ze brachten een prachtige
ree mee.
Voor den middag wa de oven gereed en kon men er
aan denken nog een paar boomen om to houwen .
De eer te weken geleek de eene dag den anderen .
Het wa beurteling jagen en boomen hakken. Vader
maakte een paar chragen en daarop werden de boomen, nadat ze van de twij gen ontdaan waren, in gelij ke
tukken gezaagd . Marie verzamelde de takken, bond
ze in bo en en tapelde ze met Tim op een hoop . Dat
wa uit tekend brandhout .
In de morgenuren trokken Marco en Hein geregeld
de bo chen in en brachten nu een vo , dan een da of
een ree, om ook niet mee. ' Middag werkte ieder
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aan het om pitten van den grond en na een dag of
tien had men reed zooveel bewerkt, dat wader be loot,
er ger t in to zaaien. Vlak bij de tent had moeder reed
hetzelf de gedaan met wortelzaad en knollen .
,,Al we nog zoo'n tuk klaar hebben, gaat de haver
er in, jongen ," zei wader.
,,Binnen twee weken zijn we wel zoo ver ."
,,Dat moet ook, Marco, ander wordt het to laat in
het jaar."
Zoo verging de tij d onder ge tadigen arbeid vlugger,
dan men vermoed had . Al men ' avond de pa liet
ru ten, een oogenblik in het gra zich uit trekte en
naar de Delaware tuurde, of naar het blauwe ver chiet
in het We ten, dan kon men zich niet voor tellen, dat
er al weer een dag om en het vierentwintig uur geleden wa , ind men ook zoo gelegen had.
„Ik verveel me hier geen oogenblik," zei Hein .
,,En we zien hier toch geen men ch en je hebt geen
enkelen peelmakker ."
,,Neen, maar ik heb ook nog nooit zoo hard gewerkt."
,,We kunnen er tegen, jongen," zei moeder, „en daarvoor kunnen we niet genoeg dankbaar zijn ."

TIENDE HOOFDSTUK .
DE EERSTE WEKEN OP DE NIEUWE WOONPLAATS .

Zoo wa er al een maand ver treken, de ger t zoowel
al de haver waren aan de aarde toevertrouwd, toen
op een mooien morgen in het begin van Mei Wim, die
droge takken voor het vuur moe t halen, een klap
riep
,,Vader, daar heb je den Tijgerkat, in een chip. Hij
komt hierheen !"
Deze tij ding wa zoo belangrij k, dat iedereen z'n
werk in den teek liet en naar de rivier nelde.
"t Wa werkelij k de roodhuid. Hij zat in een kano,
een licht vaartuig van boom chor , 't welk hij behendig
naar den oever tuurde.
Zoodra hij den wal bereikt had, maakte hij z'n
cheep j e met een touw van gevlochten planten tengel
va t en lachte vroolijk z'n begroeter toe. Daarop nam
hij een tweetal kleine hondje , die hij had meegebracht
en welke door de chuit buitelden en gaf Wim en
Marie er ieder een .
,,O, wat een lief diertje !" riep het mei je. „Dank je
wel, roodhuid," en ze knikte den Tij gerkat vriendelij k
toe. ,Kijk een , moe," vervolgde zij, ,wat een doddig
hondje !"
Wim wa niet minder verheugd . Hij greep de hand
van zijn rooden vriend en chudde die hartelijk.
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De Tij gerkat liet twee rij en gele tanden zien en
grijn de.
Terwijl Wim en Marie den koning to rijk waren en
hun dieren bekeken en treelden, chreed de roodhuid
naar den heuvel en zag nieuw gierig rond . Het viel
hem blijkbaar mee, dat de blanken zich zoo duchtig
geweerd hadden, want, toen hij de twee akker ontdekte, netje gewied, chudde hij het hoofd en zwaaide
met de armen. De omgehouwen boomen, die reed een
groote tapel vormden, boezemden hem eveneen ontzag in . Vol belang telling liep hij van den eenen kant
naar den anderen, nam nu een dit, dan weder wat
ander ter hand.
Hein wa bij de kano achtergebleven en had deze
niet minder nauwkeurig bekeken.
Toen z'n onderzoek wa of geloopen, zocht hij vader
op, die den Tijgerkat geen oogenblik uit het oog verloor en zei
,,Zoo'n chuit, al de roodhuid heef t, kunnen we ook
wel maken, vader."
,,Dat valt je niet mee, jongen ."
,,Al de Tij gerkat on zou willen helpen, toch wel .
We hebben zoo iet noodig, om naar het fort to
kunnen."
„Je hebt gelijk . Ik zal het hem vragen ."
Barend z chreed op z'n bezoeker toe, lei hem de hand
op den arm en zei, terwij 1 hij naar de kano wee
,,Kan ik dat ding krij gen ?"
De ander glimlachte en antwoordde
t,Zelf maken ."
Barend z haalde de chouder op, om to kennen to
geven, dat hij daartoe niet in taat wa .
De roodhuid begreep hem en vervolgde
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„Tij gerkat helpen ."
Dankbaar werd dit aanbod aanvaard en een half uur
daarna waren de Tij gerkat, Barend z, Marco en Hein
aan het werk.
De roodhuid zocht een prachtigen witten olm uit,
bekeek nauwkeurig den gladden tam en klauterde
toen naar boven, onderwij 1 den ba t aan de eene zij de
van den boom door nij dend zoo lang al de lengte van
de chuit zou zijn . Aan de beide einden van de nede
maakte hij een nieuwe gleuf . Op de aanwijzingen van
den Tij gerkat begon men nu heel voorzichtig met het
af chillen van den ba t, vooral zorgdragend dat er geen
gat in kwam.
Toen dit zaakje zonder ongelukken wa of geloopen,
preidde men de of ge cheiden chor op den grond uit,
met de binnenzijde omlaag en legde er teenen en
blokken op, ten eind,e hem plat to drukken . Nu werden
van een paar hikory' (een oort van walnoteboomen )
de dik te takken uitgezocht, omdat dit bout zacht en
buigzaam i . Met groote behendigheid need de roodhuid hiervan platte repen, een centimeter dik en boog
ze, om er ribben van to maken .
Om treek een el van elkaar loeg hij nu tokken in
den grond, volgen de kromme lijn, die de zijden der
chuit moe ten be chrij ven, bracht de ribben omtrent
een voet van elkaar en bekleedde het geraamte, dat
hij op die wijze verkreeg, met den ba t van den olm.
Zoo vlug, al het nu be chreven wordt, ging het in
werkelijkheid echter niet en toen met den ruwen vorm
der boot gereed had, zonk de zon achter de toppen der
Alleghany' .
De Tijgerkat gevoelde zich bij z'n blanke vrienden
blijkbaar recht op zijn gemak . Wa het tijd tot eten,
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dan chikte hij kalm bij en deed zich met een honger
al van een wolf to goed aan de meelpap, die moeder
Barend z op chepte .
Wim en Marie hadden dien dag voor niet oogen,
dan voor hun ge chenk. Na lang praten en overleggen
vonden zij voor de kleine dieren een naam, die hun leek .
Alle hun bekende hondennamen hadden daarvoor de
revue gepa eerd ; de eene wa to mooi, de andere niet
mooi genoeg, deze to lang, die to kort . Eindelij k
wa Wim, lettend op de kleur, be loten z'n hond voortaan to laten lui teren naar den naam van Bruin,
terwij 1 Marie den haren dien van Bello gaf.
Zoodra dit gewichtig vraag tuk wa opgelo t, konden de kinderen tot andere overgaan en werd de eer te
le in de opvoeding gegeven . Elk oogenblik hoorde
men nu
,,Bruin, kom bier ! -- Gauw, Bruin, doe je het of pa
op!" en dan zag men den kleinen baa met den vinger
dreigen, terwij l het peel che dier in het gra buitelde
en in alle beet, wat onder z'n bereik kwam .
Marie tract minder bar ch op en vleide
,,Niet doen, Bello, och, niet doen, ja Bello i zoet,
kom maar hier bij de vrouw," en ze nam het aardige
dier op en drukte het lekkert j e aan de bor t.
Toen het avond werd, deed zich de vraag voor, waar
de nieuwe ga ten moe ten lapen : een hondenhok wa
er niet.
De Tijgerkat wi t echter wel raad. Uit de kano haalde hij een touw, gevlochten van den ba t der hikory,
loeg een paaltje bij de tent en bond daaraan de
dieren va t.
,,Moeten ze zoo op dien kouden grond liggen?" vroeg
Marie, terwijl haar het huilen nader tond dan het
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lachen. ,Wacht !" en zij nelde naar de tent, haalde de
huid van een vo en preidde die voor haar lievelingen uit.
,,Dat zou wat mooi zijn," vervolgde zij, terwijl ze
Bello over den kop treelde, „de vrouw zal lekker
lapen en jij hier bibberen van de kou. Al je ingedut
ben, zal ik je nog een lekker toedekken ."
Verachtelijk haalde de Tijgerkat de chouder op.
Zooveel drukte wa voor een bee t toch malligheid .
Daarop nam hij zelf een paar huiden en trekte zich
aan den voet van een boom neer .
Twee minuten later bewee z'n regelmatige ademhaling dat hij zich van ' wereld taken niet meer
aantrok.
De anderen daag werd de arbeid aan de boot met
kracht hervat. De bovenranden van het boord vervaardigde men van twee dunne latten, die men tegen
elkander legde en waartu chen de ribben en de ba t
uit taken.
Met draden van den walnoot werd alle va tgenaaid.
Spijker gebruikte de Tijgerkat niet, die dingen waren
hem onbekend. Aan de voor- en achterzij de werden de
latten naar elkander gebogen en met touwen va tgebonden . Barend z vond het toch veiliger er hier maar
pijker bij to doen . Om de chuit van boven niet al
to wijd to maken, bracht men van het eene boord naar
het andere banden aan . Aan den voor- en achter teven
naaide de roodhuid de boot dicht . Hiervoor gebruikte
hij teed de chor van de hikory, doch daar hij vree de, dat er zich nog openingen zouden voordoen, topte
hij de gaatje met den tukge tooten ba t van den
rooden olm, die er dan al werk, uitgeplozen touw,
uitzag .
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Toen het zoover wa , begon de bouw z'n einde to
naderen.
Om de kano, die natuurlijk niet al to terk wa en
meer op een panen doo geleek, dan op een kloek
vaartuig, wat teviger to maken, haalde Barend z de
planken, die hij van De Haan had gekregen en zorgvuldig bewaard, voor den dag, maakte daarvan een
bodem, terwijl hij op ver chillende plaat en tu chen
de ribben bovendien kleine plankje aanbracht.
Vervolgen een paar zitbankje en het vaartuig wa
gereed.
,,Hoezee !" chreeuwde Hein . ,Nu dadelijk het ding
to water en geprobeerd, of het goed gaat ?"
,,Niet to wild, jongen !" riep vader, die z'n hart va thield, toen hij zag, hoe z'n zoon met woe t geweld de
kano aanpakte . „De chuit i niet van ijzer ! Voorzichtig opgetild en er nog voorzichtiger inge tapt, ander
ga je er door!"
Gelukkig begreep Hein, dat wader gelijk had en door
Marco en den Tij gerkat geholpen, brachten zij het
vaartuig in de rivier .
Onmiddellijk tapten de jongen er in, namen de
riemen uit de chuit van den roodhuid en taken van
wal.
Belang tellend zagen de overigen hen na . Marie had
Bello op den arm, Wim Bruin aan een touw .
„Je moet dat dier niet altij d dragen," had Wim
opgemerkt, ,ander wordt het zoo uf."
„Net of het zoo plezierig i , een touw om den nek
to hebben," mompelde Marie.
,,Dat doe ik alleen de eer te dagen . Al Bruin weet,
dat ik z'n baa ben en hij komt, al ik roep, laat ik hem
lo loopen ."
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De kano voldeed uit tekend, wa makkelijk to beturen en liet geen water door .
D,e Tijgerkat lachte vergenoegd .
Achtereenvolgen moe ten alle leden van het gezin
het vaartuig beproeven, zelf moeder en Marie kregen
een beurt en natuurlij k Bruin en Bello eveneen . Al
het varken in de buurt wa gewee t, had dat tellig
ook een tochtje moeten doen.
De re t van den dag waren Hein en Wim voortdurend op het water . Zij voeren naar den overkant der
Delaware, lieten zich nu een drijven of roeiden dan
weer tegen den troom op . Er kwam eer t een eind
aan, toen het avondeten hen riep .
De Tijgerkat had nog een paar riemen gemaakt en
beloof d, al het hem mogelij k wa , binnen kort zij n
vrienden een paard to bezorgen . Glimlachend nam hij
toen het me in ontvang t, dat Barend z hem aanbood,
tapte in z'n kano en verdween .
De avond hadden vader en moeder een ern tig geprek . Barend z toch wilde den volgenden morgen naar
het fort en Hein meenemen . Moeder zag daar wel wat
tegen op. Ten lotte begreep ze, dat ze wel wat kinderachtig deed en tond vroeg op, om voor de reiziger
de noodige boterhammen met vlee ch klaar to maken,
die ze op hun tocht zouden meenemen .
Niemand blijder dan Hein . Om de waarheid to zeggen, begon het boomhakken hem wel wat to vervelen
en verlangde hij naar wat ander .
De huiden, die men lecht even mi en kon, werden
in de chuit geladen, een paar geweren ontbraken
evenmin -- men kon toch nooit weten, wat hen overkomen zou
en onder de juichkreten der achter-
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blijvenden en het gekef van Bruin en Bello tak
men of.
De tocht ging zeer voor poedig en geen wonder : de
golven der Delaware tuwden het ranke vaartuig nel
voort . Men had lecht to turen, om to zorgen niet in
het riet terecht to komen, de troom deed de re t. Een
paar uur later wa het fort bereikt. Hier viel voor
Barend z veel to doen. Ten eer te zocht hij Alrich op,
wien hij het contract met den Tij gerkat liet zien.
,,Dat i netje in orde, Barend z. Ik zal het op chrijven en aanteekenen, wat je eigendom i . Ik moet
zeggen, je bent gelukkig gewee t."
„Ja, dat beef t De Haan mooi voor mij opgeknapt.
Nu heb ik een chuit vol huiden ."
,,Die kunnen we be t gebruiken ."
Weldra wa men het over den prij een en zoodra
Barend z den koop had ge loten, kwam hij met z'n
behoef ten op het tapij t .
Vooreer t kocht hij zooveel planken, al lecht even
in de kano konden worden geladen, maar bovendien
had hij gebrek aan pij ker , charnieren, loten, vi chhaken, dobber , kruit, lood, vaatwerk en andere kleinigheden.
Terwijl vader zaken deed, lenterde Hein een rond.
Hij zocht alle plaat en weer een op, die hij zich van
het beleg nog herinnerde en maakte met commi ari
Beekman en dien vrouw en andere bekenden een
praatje. Nieuw gierig bekeek hij de vergrooting der
terkte en den aanbouw van nieuwe huizen en lui terde
naar al het nieuw , dat men wi t to vertellen . Vader
voegde zich ten lotte bij hem . Deze wa niet minder
nieuw gierig iet to hooren, omtrent de wergild buiten
hen, waarvan zij zoo'n langen tijd waren afge loten .
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Veel goed wa het niet. Een temmig waren het
klaagtonen over Engel che koloni ten, die zich of
naa t Nieuw-Nederland hadden neergezet, of ga tvrijheid genoten op Holland ch gebied. Over het algemeen traden deze zeer ruw op, toorden zich weinig
aan de regeering en deden, al of zij beer en mee ter
waren. Doch de Holland che koloni ten zelf waren
evenmin een gezind. Ver chillenden beklaagden zich
over den Gouverneur Stuive and, anderen vijzelden
hem hemelhoog op .
,,Het i nog precie , al vroeger, jongen," zei wader
eindelij k, „de men chen gunnen elkaar het licht in de
oogen niet . Wij zijn geru t nog zoo kwaad niet af, dat
wij in de wilderni zitten, dan hebben we ook niet met
onze buren to maken en merken niet van hun haat
en nijd. Laat on maar voortmaken en naar moeder
gaan."
Het wa al middag, eer alle geladen wa en men de
terugrei kon aanvaarden . Zoo makkelijk al ' morgen ging het nu evenwel niet . Niet alleen wa de kano
zwaar geladen, maar nu werkte de troom zeer tegen .
Daardoor kwam men lecht langzaam voort en wa
hartelijk blij, toen men de nederzetting van De Haan
had bereikt en een weinig kon uitblazen .
De Haan verwelkomde hen recht hartelijk .
„Dat doet me genoegen, Barend z ; moeder denk er
om, je hebt twee hongerige ga ten gekregen, chaft
maar dubbel op!"
,,Zoo'n vaart zal het niet loopen, vader," glimlachte
vrouw De Haan, „maar vertel een , buurman, hoe
maakt de vrouw het en de kinder ?"
Er wa nu veel to vertellen . De Haan had het niet
minder druk gehad, dan Barend z en met zeker wel-
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gevallen liet hij alle zien en wee naar z'n vruchtboomen, die een mooien oog t beloof den .
,Het i er nu den tijd niet voor," zei hij, „om ze to
tekken of to verplanten, maar ik beloof je, je krij gt een
paar manden appel en peren en zoodra het even kan,
breng ik je een paar jonge boompje ."
,,Al jeblieft, De Haan, want ik moet zeggen, dien
heerlijken boomgaard benijd ik je ."
De kano van Barend z wekte echter niet minder de
belang telling bij De Haan en Lodewijk .
,,Ik heb het wel gezegd," bromde de oude boer, ,,van
den Tij gerkat kan je plezier hebben . Al je eenmaal bij
zoo'n roodhuid in den maak valt, loopt hij voor je door
een vuur. Jelui blij f t toch van nacht ?"
,,Neen, dat i onmogelijk ; m'n vrouw rekent er op,
dat wij vanavond terug komen . Ik kwam alleen een
uurtje praten."
,,Zooal je wilt, maar moeder heeft den maaltijd al
klaar en dien moet je eer aan doen ."
,,Dat zal aan on niet liggen, niet waar, Hein ."
De chemer viel reed , toen vader en zoon hun
woning bereikten . Meer dan tien malen had moeder
reed uitgekeken .
,,Gelukkig, daar zijn ze !" zuchtte ze eindelijk en
nelde naar de rivier, om de reiziger to verwelkomen.
Het wa laat, eer men dien dag de leger tede opzocht . Eer t werd de boot gelo t en alle bekeken, wat
vader had meegebracht en toen moe ten Marie en de
anderen vertellen, hoe zij den dag hadden doorgebracht.
„Ik heb alle gewied, vader ; ik kon be t merken, dat
we het de laat te twee dagen vergeten hadden. We
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vonden overal poren van dieren. Het lijkt wel, of die
er ' nacht op bezoek komen ."
„Ja," viel Marco in, ,het waren hoofdzakelijk reeen
en aardvarken . We moeten er noodig een heining om
maken ; ik ben al begonnen met kleine paaltje to
hakken ."
,,Mooi, Marco," lachte vader, ,maar voor we daar
aan denken, i het huff aan de beurt . Morgen beginnen we ."

ELFDE HOOFDSTUK.
HET BLOKHUIS EN DE BEREN .

Vader Barend z, die al met elaar bijna z'n geheele
leven had doorgebracht tu chen teenhoopen of half
voltooide woningen, had, nu hij voor het eer t een huff
voor zichzelf moe t bouwen, de plannen poedig
gereed.
Van het maken eener bor twering, waarvan De Haan
had ge proken, zag hij af. Hij begreep maar al to goed,
dat hij voor het verdedigen daarvan meer mannet j e
noodig zou hebben, dan hij ooit bij elkaar kon brengen .
Toch be loot hij, z'n hui zoo goed mogelijk to verterken en er een zoogenaamd blokhui van to maken,
dat uit twee verdiepingen zou be taan. In de onder te
kon men in geval van nood de dieren bergen, in de
boven te zouden de men chen een chuilplaat vinden.
Op eenige meter van de tent teekende vader nu een
rechthoek van acht bij tien meter en zoodra dit gechied wa , begonnen Marco en Hein lang de lijnen
gleuven to graven .
Barend z en Wim en zelf moeder j ouwden onderwijl de boomen aan, welke men gedurende de laat te
weken had omgehakt .
For ch en krachtig loeg daarop de met elaar de bijl
in het bout, zoodat de paander hem om de ooren
vlogen. Het wa een tijdroovend en vermoeiend werk,
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eer alle tammen gepunt waren, doch toen Barend z
daarmee gereed wa , hadden Marco en Hein een der
zijden gegraven en kon men er aan denken, den eer ten
paal in den grond to laan.
Zoo iet ging in het vaderland altij d met eenige f ee telijkheid gepaard en vader Barend z wilde deze goede
gewoonte getrouw blij ven .
Toen de paal diep genoeg in de aarde ge lagen wa ,
dat hij niet kon omvallen, zei de met elaar
,,Zie zoo, jongen , vandaag i het genoeg . Nu zullen
we een mullen !"
,,Hoezee !" riepen de jongen .
Ze wierpen de pade in den hoek en keken lachend
naar moeder, die met een chotel dikke pannekoeken
kwam aandragen .
In plaat van het water, dat ze nu zoo'n langen tij d
hadden gedronken, trakteerde vader op bier, waarvan
hij een klein vaatje op het fort had kunnen koopen .
,,Hoe maakt dat, jongen ?"
,,Be t vader," makte Hein .
Marie trok echter een leelij k gezicht en zei
„Ik heb liever melk ."
„Ja," meende moeder, ,we weten nauwelijk , hoe die
er uit ziet ."
,,De melkboer woont een beetje to ver, moeder,"
lachte Hein, ,maar mi chien komt er later wel een in
de buurt ."
Met het bouwen van de woning choot men flink op.
De muren maakte men van boom tammen, die naa t
elkander werden geplaat t, zelf de deur be tond daaruit. Om ze in den grond to laan, had vader een heitoe tel moeten maken. Al blok gebruikte hij daarbij
een grooten teen. Wel moe t men voorzichtig to werk

112
gaan en herhaaldelij k den boel nakij ken, doch daar men
elk vrij oogenblik benutte, vorderde men vrij vlug .
Voor het binnenwerk dienden de planken .
Na een maand wa men zoover, dat het hui betrokken kon worden.
Dat tond moeder aan . Een hui wa toch nog heel
wat ander dan een tent en bovenal een eigen hui .
In de hoeken van het woonvertrek bevonden zich een
viertal bed teden . Zie je, zoo echt Holland ch, waar
men zich achter dikke gordijnen zoo lekker kon
ver toppen.
Hui raad wa er nog wel niet, maar toch waren in
een of ge choten hok j e, de keuken, planken aangebracht, waarop moeder haar vaatwerk kon plaat en .
Eten koken zou ze voorloopig nog wel doen in het
tookhok j e, naa t den oven .
De onderverdieping wa niet hoog, nauwelijk twee
meter . Toch wa het leggen der zoldering voor Barend z een zeer moeilij k werk gewee t, dat hem heel
wat hoof dbreken had geko t. Maar nu het klaar wa ,
zag hij er met voldoening op neer.
Het dak had de bouwmee ter natuurlij k puntig willen maken, andere had hij in Am terdam nooit gezien,
maar apperloot ! met die dak paren ging zooveel hout
weg en hij moe t dat alle alleen klaar chipperen, want
de jongen waren wel gewillig maar ver tonden van
het fijne werk niet veel, zoodat hij daarom maar beloot er een plat dak op to plaat en .
Dit kon zeer eenvoudig . Dunne boomr tammen werden naa t elkaar gelegd en met latten va tge pijkerd .
De tallooze kieren, van wanden zoowel al van zoldering, topte men met leem dicht .
In het dak liet Barend z een opening, welke hij met
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een luik kon luiten . Daardoor kreeg hij het voordeel,
dat hij, zoo noodig, poedig boven kon komen en vandaar een ruim uitzicht had.
Wanneer men nu zou denken, dat het in de nieuwe
woning zeer gezellig eruit zag, dan heef t men het mi ,
tenmin te overdag niet .
De voornaam te factor, licht, ontbrak nagenoeg geheel. Ramen kon de met elaar niet maken, voornamelijk uit gebrek aan gla . Het wa de vraag, of dit artikel
ergen in de kolonie werd aangetroff en .
Barend z had daarom op een paar plaat en, in elken
wand een, kleine vierkante openingen gezaagd en deze
later door een houten chuif ge loten.
De f amilie telde echter niet zulke hooge ei chen ;
het wa haar genoeg, al zij een be chermend dak
boven het hoofd zou hebben, en nu zij dit verkregen
had, waren alle leden innig verheugd .
,,Dat wa een heel tuk werk, moeder," zei de metelaar, toen alien voor het eer t in het hui vertrek
bijeen waren.
„Ja vader, en God geve, dat wij hier nog vele gelukkige dagen amen mogen doorbrengen ."
,,Dat zij zoo, moeder ; geef mij nu den bijbel aan .
Hein, hij ligt op de plank, daar in de bed tede."
Toen la vader, gebrekkig en hakkelend, maar met
een oprecht gemoed en geloovend hart een toepa elij k
hoofd tuk en allen lui terden vol aandacht.
Gedurende den bouw had men de andere werkzaamheden niet verwaarloo d. Het graan tond prachtig,
er ging dan ook geen dag voorbij, of Marie en Willem
peurden op de akker , om het onkruid to wieden, doch
ook de wortel , rapen en boonen, die meer onder toezicht van moeder tonden, beloofden veel.
De Landverhuizer .
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,,Al alle zooveel oplevert, al we verwachten, zullen
we meer dan genoeg voorraad voor den winter hebben,
vader."
„Ik denk het ook . Mi chien blij f t er zelf wel wat
over, om to verkoopen."
Hoe hard Marco en Hein ook werkten, toch vergaten zij het jachtbedrijf niet en elke week trokken zij
er een paar keer op uit .
Marco had eenige knippen gemaakt en daarmee eekhoren , een zelf een vo gevangen .
Den naa ten omtrek waren zij nu reed
ontelbare
malen in allerlei richtingen doorgetrokken en daaruit
het wild langzamerhand wel wat verdreven : Tijd om
verder to gaan, hadden ze echter niet, want vader
mi te hen ongaarne to lang .
,,Zoodra het hui gereed i , moeten we dieper trekken," had Marco gezegd en Hein had dit volmondig
toege temd.
Gebrek werd er evenwel niet geleden . De Delaware
leverde een overvloedigen voorraad vi ch en ind
vader goed vi chtuig had meegenomen, had Wim vooral dit gedeelte van de proviandeering op zich genomen.
Een enkelen keer gingen de gebroeder er amen op
uit . Dan werd de kano lo gemaakt en voer men de
rivier op.
Het bo ch, dat bij de aankom t der reiziger nog
lecht voorjaar tinten had aangenomen, vertoonde
zich nu in z'n rijk ten do .
E chen zoowel al eiken, ahorn al ka tanje, vlier
al tulpenboom, olm al moerbezieboom, alle prijkten
met een dichten bladerkroon en daartu chen choten
elzen en doorn truiken op of ver cholen zich blauw-
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be en en bramen, ja vond men er de aardbei in het
wild.
Ook lingerde er zich de wingerd om de groot te
boomen en drongen z'n ranken tot in de toppen, of
ontwaarde men de kamperf oelie, wier prachtige bloemen cherp of taken tegen de met mo begroeide
tammen, waartegen zij teun zocht.
Elken morgen gingen Marie en Wim,
om ook
moeder, het bo ch in, teed vergezeld door Bruin en
Bello, die inmiddel funk groeiden en zich zeer aan hun
kleine mee ter hechtten en dan plukten ze de heerlijke
appige aardbeien of telden zich belang tellend op de
hoogte, hoe het tond met de rijpheid van braam en
blauwbe .
In geen vijf weken had de Tijgerkat zich laten zien
en hoewel men het tijden den bouw to druk had, om
zich veel met andere dingen bezig to houden, prak
nu en dan er wel een een van het gezin z'n verwondering over uit.
Plot eling tond hij echter weer voor hen . Waar hij
van daan kwam, wi t niemand en vroeg niemand, terwij 1 de Tij gerkat blij kbaar geen behoef to gevoelde, zich
daarover uit to laten.
Toen hij het blokhui bemerkte, tond hij een oogenblik til en keek erg verwonderd, maar met echt
Indiaan che onver chilligheid zei hij er niet van.
Barend z wilde echter wel een lof tufting over z'n werk
hooren en vroeg
„Nou, hoe vind je het?"
De Tij gerkat kneep de oogen dicht en antwoordde
,Goed tegen de roodhuiden ."
Een klap begreep Barend z, dat de ander meende,
dat hij niet vertrouwd werd en daar de met elaar met
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z'n bezoeker graag goede vrienden wilde blij ven, zei hij
nel : ,Maar niet tegen jou. Kom mee !" en hem bij den
arm vattend, leidde hij hem door de geheele woning .
Dit bewij van vertrouwen trof den Tij gerkat dieper,
dan hij het wel uitte . Hij mompelde
,,Blanke gelij k, er zij n ondeugende roodhuiden ."
Jui t ver chenen Marco en Hein met het geweer op
den chouder .
,,We gaan er op uit, Vader," zei Hein, ,mi chien
blijven we wat langer weg dan gewoonlijk, we willen
het bo ch dieper in."
,,Voorzichtig, jongen ," antwoordde Barend z.
„Tij gerkat gaat mee," viel deze plot eling in en den
boog op den rug werpend, trad hij op het woud toe .
Marco en Hein keken elkaar een aan.
,,Het be te i ," zei vader, ,dat je hem maar volgt,
onze vriend weet uit tekend den weg en i wel to
vertrouwen."
,,Dat geloof ik ook," lachte Marco .
Hein holde den roodhuid reed achterna.
Zwijgend ging on drietal nu het bo ch in. Een
enkelen keer begon Hein to babbelen, een lachte hij,
toen hij een eekhoorn zag buitelen, maar een cherp
,, t !" van den roodhuid deed hem poedig vertommen.
Hein wa nog to weinig jager, dan dat hij er altij d
aan dacht, til to wezen, daar ander , het wild, opgechrikt, de vlucht nam .
Zoo liep men twee uur behoedzaam door . Slecht
een paar maal tond de Tij gerkat til en keek hij
cherp naar den grond.
Marco, die in z'n vaderland herhaaldelij k op de jacht
wa gewee t
dat heerlijke Savoye, zou hij het ooit
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terugzien !
begreep den roodhuid : hij had eveneen
de poren ontdekt van het een of ander dier . Ze waren
echter grooter, dan hij hier vroeger had waargenomen
en kende ze daarom niet .
Hein wa nog to onervaren in het edele jager bedrijf,
om zich veel van de zaak aan to trekken .
Onverwacht legde de roodhuid den vinger op den
mond en keek rond .
De twee anderen tonden roerloo .
Toen wee de Tijgerkat recht voor zich uit en Hein
zag op een vij f tig meter of tand een groot zwart dier,
dat met de voorpooten tegen een boom tam tond.
Vlak naa t hem een kleiner, zeker een jong .
,,Een beer," flui terde de roodhuid.
Hein chrok. Een beer ! Hij had ze wel een op de
kermi gezien enhij herinnerde zich het geval, dat eenmaal zoo'n dier van den ketting wa lo geraakt en welk
een verwarring er daardoor wa ont taan. Tenten
waren omgeworpen, kinderen op den grond geloopen,
vrouwen gilden, mannen cheeuwden en boven al dat
tumult klonken de kreten der verontwaardigde
venter , die hun waren vertrapt zagen .
Dat alle choot hem door het hoofd.
En nu tond hij voor zoo'n bee t ! Wa het niet vertandiger, terug to keeren ? Het wa waar : op het fort
had men wel verteld, dat er veel beren in Amerika
hui den en deze niet zoo woe t waren, al de Europee che, maar je kon Loch nooit weten
De Tij gerkat had evenwel reed z'n boog ge pannen,
terwij 1 Marco ru tig het geweer had geladen .
Die waren du niet bevree d.
Hein voelde zich een weinig geru tge teld. Hij bevond zich niet alleen en wat Marco ver mocht, kon hij
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ook. Hij greep z'n geweer, laadde het en voegde zich
bij den roodhuid.
Voorzichtig naderden ze nu het zwarte mon ter, en
nieuw gierig keek Hein, wat het dier eigenlijk uitvoerde. Hij zag nu, dat de beer z'n rechter voorpoot
in een opening van den tam tak, daarop weder
uittrok en er dan mee naar z'n jong ging . Dit likte
er aan .
Hoe aardig, de moeder tal honig voor haar kind !
Het wa toch jammer, om zoo'n dier to dooden .
De Tijgerkat kende echter geen zachte aandoeningen . Hij legde- een piji op den boog, mikte en trof den
ouden beer in den chouder .
Het dier tiet een dof gebrul uit, draaide den kop om,
likte een aan de wond, doch ontwaarde nauwlijk den
roodhuid, of nelde op dezen of .
Haa tig greep de Tijgerkat een tweeden piji en trof
nogmaal het ondier, nu in den poot . Toen prong hij
op, klauterde vlug in een boom en zette zich op een
der onder te takken neer.
Brullend van pijn hinkte de beer eveneen naar den
eik. Hij wa ver chriklij k, om aan to zien ; z'n met bloed
doorloopen oogen praken van woede, z'n korte met
kracht uitge tooten keelgeluiden ademden wraak . Het
chuim tond hem op den muil en vloog in vlokken
op de ruige yacht .
Hein voelde het hart tegen de keel kloppen .
De aanval van den Tij gerkat ge chiedde zoo vlug,
dat de beide jongen niet wi ten, wat ze doen moe ten.
Marco tond eenige pa en van Hein verwijderd, terwijl deze laat te zich vlak bij den roodhuid had
opge teld .
Nu de beer op z'n belager of ging, gevoelde Hein
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weder de aandrif t om to vluchten, maar tegelij kertij d
kionk het hem in de ooren
,,Schiet, Hein !"
Het wa de Tij gerkat, die tot z'n chrik bemerkte,
dat bij het klimmen z'n boog geleden had en nu onbruikbaar wa .
Dit bevel behoef de Hein niet tweemaal to hooren .
Een lafaard zijn voor de oogen van een roodhuid !
Dat nooit ! Va tberaden legde hij aan, choot en terwijl
de beer zich ophief, om den Tijgerkat in den boom
to volgen, trof hij den onguren ga t in de bor t.
Een droevig ge j ank weerkionk door het woud.
Nog een oogenblik rekte het dier zich uit, toen viel
het ruggeling achterover .
De Tij gerkat tiet een luiden vreugdekreet uit en
wa in een oogenblik op den grond .
Zonder zich om den ouden beer to bekommeren,
nelde het opperhoof d naar het jong, greep z'n me en
doorboorde het arme dier.
Ook Marco had een jachtme uit den gordel gevat
en aan den dood trij d van den oude een eind gemaakt .
De Tij gerkat knikte goedkeurend, z'n makker vielen
hem bij nadere kenni making nog al mee.
Met groote vaardigheid ontdeed hij nu de beren van
de huid. Vooral de moeder bezat een prachtigen pel .
Zoodra hij dit verricht had, gaf de Tij gerkat de
groot te huid aan Hein en zei
,,Blank jong doodge chiet, ook vel !"
Vervolgen nam hij de tweede en reiktc die eveneen aan z'n vriend, terwijl hij mompelde
,,Blank jong, Tij gerkat geholpen ; beer graag roodhuid opgegeten . Tij gerkat Beef t blank jong z'n huid ."
Marco lachte
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,,Mooi, dat heef t Hein ook wel verdiend ."
Hein tond een oogenblik verlegen . Hij begreep heel
goed de bedoeling van den roodhuid, maar z'n belooning wa niet geevenredigd aan z'n daad. Het wa
meer geluk dan wij heid, dat hij den ouden beer getroffen had.
De roodhuid had echter zijn dank bewezen en wilde
er verder geen praatje over hebben .
Hij need den beer in tukken, zocht er een paar van
uit en vervolgde
,,Tij gerkat, vlee ch ver toppen ; morgen halen ."
Toen hij gereed wa , werd de terugtocht aanvaard,
terwijl men de huiden en de hammen van den beer
meenam.

TWAALFDE HOOFDSTUK .
HEIN KOOPT EEN KOE .

G root wa de blij d chap, toen de jager terugkeerden
met zulk een rijken buit. Twee beren op een jacht, i
toch geen kleinigheid . Berenvlee ch had men nog
nooit gegeten, doch toen moeder het klaar had gemaakt, waren alien het er over een , dat het voor
varken vlee ch niet behoef de onder to doen.
Marco had het geheele avontuur in geuren en kleuren
verteld en Wim wierp bewonderende blikken op z'n
grooten broer . Dat wa nog wat ander y dan een vi chje
to ver chalken op de Delaware
,,En wat doe je nu met de twee huiden, Hein?"
vroeg Marie.
Hein glimlachte geheimzinnig, doch antwoordde
niet.
,,Mogen we het niet weten, jongen?" zei moeder.
,,Liever niet, moeder, maar ik denk wel, dat u er
over tevreden zal zijn. Vindt u het goed, vader, dat
ik morgen met Marco naar het fort ga ?"
„Jawel, jongen ; neem dan de andere pelzen ook mee,
die we in voorraad hebben en koop een paar dor ehvlegel en nog wat artikelen, die ik je trak zal
opgeven."
Moeder wou nog wat zeggen, doch zweeg . Ze begreep, dat het toch wel kinderachtig zou zijn, zich
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tegen dit tochtje to verzetten, waar beide knapen op
de jacht in veel grooter gevaren verkeerden .
Den volgenden morgen maakten de reiziger zich
reed vroeg gereed. Het kon midden op den dag verchrikkelijk warm zijn en voor de groot te hitte wilden
ze graag het fort bereikt hebben .
„Ik zal trachten van avond thui to komen vader,"
zei Hein, ,,maar al ik er niet ben, wee dan niet ongeru t ; we overnachten dan bij buurman De Haan ."
,,Heb je zulke groot che plannen, jongen," vroeg
Barend z glimlachend .
,,Och, wader," antwoordde Hein ontwijkend, „ja kan
nooit weten, of het mee- of tegenloopt ; doch nu gaan
we, nietwaar Marco?"
Haa tig tapten beiden in de kano en wiegelden
weldra op de golf je der Delaware .
Zonder ongeval bereikten zij Nieuwer-Am tel.
,,En wat ben je nu van plan, Hein ?" vroeg Marco
terwijl hij de chuit va tlegde .
„Al de prij voor de berenpelzen - meevalt, wou ik er
graag een koe voor koopen ."
,,Sapperloot, dat i niet mi . Al je dat gelukt, zal
moeder in haar chik zijn ."
,,Dat denk ik ook, Marco, moeder heeft er al dikwijl
naar verlangd."
„Maar we kunnen zoo'n dier toch niet in de chuit
meenemen ?"
„Dat we t ik wel ; daarom moet jij al de kano geladen i , alleen wegvaren en zal ik met on bee tje
lang den oever naar huff gaan ."
,,Dat zal je niet meevallen," waar chuwde Marco .
,,Och kom, loch laat own nu met onze zaken bcginnen•"
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Hein prong aan wal. Z'n hart popelde ; zou z'n plan
gelukken?
I<apitein Alrich wa of wezig . Hij had het bevel
aan commi ari Beekman overgegeven.
Deze verwelkomde Hein hartelij k en lui terde belang tellend naar dien plannen.
,,Dat treft goed, jongen . Sind eenige weken hebben
we een aardig bee tje op het fort. Het i een jaar of
drie, wel niet groot, maar het geef t be t melk ."
,,En kan ik dat voor m'n twee huiden krijgen ."
Beek man dacht even na, terwij 1 Hein al op heete
kolen tond. Toen glimlachte hij en antwoordde
,,Het zal wel gaan, jongen ."
,,Gelukkig !" zuchtte de knaap, „en waar i het dier ?"
,,Niet zoo haa tig, Hein, ik heb het niet in den zak !"
De bevelhebber wilde z'n jongen bezoeker echter niet
to lang laten wachten en bracht hem naar een kleine
weide. Toen wee hij hem een aardig koebee t aan
en zei
,,Kij k, die zwartbonte i 't! I die naar je zin ?"
,,O, prachtig, commandant!" juichte Hein .
Hij had alle goed gevonden, al had men hem nog
zoo'n oud en leelijk dier in de hand ge topt. Al het
maar op een koe geleek . Beekman had chik in den
opgewonden jongen.
,,En wat moet je nog meer hebben?" vroeg hij belang tellend.
Dat wa waar ook ; hij moe t nog voor vader boodchappen doen.
,,Och, luitenant, ik zal Marco even roepen, die zoekt
een zijner landgenooten op ; mi chien wil u met hem
wel de zaken of doen . Ik wou graag naar hui ."
,Moet je dan niet eer t wat eten of drinken ?"
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„Ik heb boterhammen bij mij en de rivier heeft water
in overvloed."
,,Zoo al je wilt, jongen ."
Beekman wenkte een oldaat, die het dier uit de
weide haalde.
Met een blik van voldoening bezag Hein z'n koop .
Het wa een heel gewoon bee t, doch in de oogen
van Hein be tond er tellig g een mooier op de geheele
wereld.
,,Wat zeg je er van, Marco?" vroeg hij, toen hij dezen
zag naderen.
Marco la chte witj e .
,,Prachtig, Hein," en met de hand van een keener het
dier over de huid treelend, „een goed oort, geef t
tellig veel melk."
,,Dat zegt de commandant ook . Maar ik ga va t
vooruit. Je zal wel alle in orde maken, je kent het
lij tje van vader . Mi chien haal je mij wel in . Ik zal
lang den kant loopen.
,,Heb je geen tok of een touw?"
„I dat dan noodig ?"
,,Mi chien niet, maar meeital wel."
Beekman kon Hein echter helpen, en zoodra deze de
verlangde voorwerpen in z'n bezit had, ging hij, zonder
zich om iet to bekommeren, op pad.
Gelukkig dat Marco kalmer wa , ander zou er van
de opdracht van vader niet veel terecht gekomen zijn .
Het eer te kwartier ging de tocht uit tekend. Hein
had de koe het touw om de horen gebonden en ru tig
lenterde het dier mee. Toen wa het echter gedaan .
Lang den oever trekte zich een heerlijk weiland uit
en het mal che gra lachte het bee t dermate toe, dat
het onmiddellijk aan den maaltijd begon .
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Eer t probeerde Hein het Bier met geweld voort to
trekken, doch toen het koetje al to hongerig bleek,
mompelde hij
,,Het Bier beef t gelijk, ik zal onderwijl m'n boterham maar gebruiken."
Hein trekte zich onder een boom uit, zonder echter
een oog van z'n dierbaar bee tje of to wenden .
Zoo poedig wa de koe echter niet verzadigd, want
reed waren de boterhammen van Hein lang verdwenen en nog at het dier onverpoo d door.
Jui t roeide Marco voorbij .
,,Hoe i 't," chreeuwde hij, ,ben je hier pa ? Ik dacht
je veel later aan to treffen ."
,,Het bee t had honger."
,,O wee, dat i een leelij k geval !"
,,Hoe zoo?"
,,Zie maar een . '
Welbehaaglijk trekte de koe zich in het weiland
neer en begon, terwijl zij Hein recht tevreden en dom
aankeek, kalm to herkauwen .
Hein liep op het dier toe en begon aan het touw to
trekken. , Hup, bee t ! V ort !"
Marco lachte
,,Doe maar geen moeite . Je kan het dier toch niet
ophij chen. reef het eenvoudig ru t, mi chien kan je
over een uur of later wel verder trekken . Ik ga onderwijl vooruit en wacht je bij buurman De Haan."
Dat wa voor Hein een leelijke mi rekening. Zoodra
Marco zich aan de riemen gezet had, begon hij weer
aan het touw to rukken, doch toen de koe geweldig
begon to loeien en duidelijk to kennen gaf dat zoo'n behandeling haar niet beviel, zocht Hein verdrietig z'n
oude plaat weer op.
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De middag was reeds verstreken, eer hij z'n weg kon
voortzetten. Met de handen op den rug sukkelde hij
verder, elk oogenblik omziend, of het dier hem we]
behoorlijk volgde .
Zoo was hij misschien een uurt j e voortgegaan, toen
hij plotseling hoorde roepen
,,Hei daar, jongen, waar heb je gezeten ?"
Het was Lodewijk, de knecht van De Haan .
Marco zat reeds geruimen tij d bij buurman en nog
kwam Hein niet opdagen .
„Ik ben werkelijk ongerust, ik zal hem maar tegemoet gaan," meende de Italiaan .
,,Dat is niet noodig, Lodewij k kan wel eens kij ken,"
antwoordde De Haan . ,Kom, jongen," vervolgde hij
tot den knecht, ,haal Hein eens op ."
„Ja, baas," mompelde Lodewijk, zette de pet op een
oor en trok of.
Na een flinke wandeling ontmoette hij den zwerveling.
Niemand blijder dan Hein .
,,Ben jij het Lodewijk ? Gelukkig, want de koe wil
haast niet voort ."
„Je moet niet vragen, hij wil ; hij zal," en tegelij k nam
hij den stok van Hein en gaf daarmee het dier een paar
flinke klappen op den rug . ,Vort, en een beetje gauw !"
dreigde hij vervolgens . De koe zette er een flinke gang
in en hoewel nu en dan nog een aansporing noodig was,
schoot men vlug op en kwam tegen den avond bij
buurman.
De Haan lachte hartel,ij k, toen hij van Heins tocht
hoorde . „Ja, jongen, je moet alles leeren . Zoo makkelij k
is het niet, met koeien om to gaan ."
Gezellig bleef men een uurtje babbelen, voor men
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de leger tede opzocht. Het wa echter nog chemer,
toen Hein de anderen daag de zwartbonte weder
lo maakte .
,,Wat heb je een haa t ?" riep vrouw De Haan.
,,Hein i natuurlijk verlangend, vader en moeder z'n
koe to laten zien," antwoordde Marco .
,,Dat i to begrijpen . Het i ook een prachtig dier,"
knikte de oude man .
Vroolijk vertrok Hein, terwijl Marco nog een half
uurtje bij buurman bleef babbelen . Hij wilde niet eerder dan Hein thui zijn, dan wa de aardigheid van de
verra ing er a f.
Het ging beter dan den vorigen dag en na een paar
uur had Hein de nederzetting bereikt .
Bruin had hem dadelij k opgemerkt en prong blaf fend op hem af.
Natuurlijk nelden nu ook ter tond de andere hui genooten toe en kwam er aan de uitroepen van verbazing en bewondering de eer te oogenblikken geen
einde.
Allen waren een temmig in hun lof .
,,Wat een mooi dier, kijk een moeder, het heeft een
zwart plek j e op den kop," riep Marie .
,,Nou krijgen we melk !" juichte Wim.
Moeder zei niet veel, doch zij vatte Hein bij de hand
en prak
,,Wat vind ik dat prettig, jongen ."
„Ja, moeder ?" glimlachte Hein.
,, Dat kan je begrijpen ."
Vader wa er niet minder mee ingenomen . Hij klopte
z'n oud te goedkeurend op den chouder en zei
,,Dat i aardig, jongen ."
Toen moeder de zwartbonte, die aan een lang touw
De Landverhuizer .
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gebonden naa t het hui mocht grazen, ging melken,
tonden de kinderen om haar heen en Marie kon niet
nalaten de koe, die met haar groote oogen verbaa d
al die nieuw gierigen bekeek, een zoen to geven op
haar natten neu .
Maar die melk, die eer te melk, verkregen van hun
eigen dier ! Wat maakte die overheerlijk ! Wim
makte met de tong en Marie vroeg telken om meer
en moeder ? Zij flui terde vader in
,,Wat zij n we nu gelukkig !"

DERTIENDE HOOFDSTUK .
DE TI] GERKAT WORDT UITGEWORPEN .

Vier jaren waren voorbij gegaan, jaren van werken,
van zwoegen, van tobben . Zoo mooi al het in het
begin leek, bleef het niet. De winter viel vroeg in . Half
November wa de Delaware reed geheel bevroren .
Men durfde zich nauwlijk op het weld to wagen, zoo
ruw en guur huilde de wind . Pa toen moeder van
dierenhuiden warme winterkleederen had gemaakt
broeken en choenen en rokken, durf de men den neu
buiten de deur teken. De neeuw lag voeten hoog en
be chermde het wintergraan, doch de barre wintervor t dreef tegelij k het wild door het kale bo ch, waar
het nuffelend naar voed el zocht .
' Nacht lag men uren wakker, dan vernam men
het gehuil der wolven, die om het blokhui zwierven,
zich den muil lekkend, verlangend naar het vee, dat
daarbinnen een chuilplaat had gevonden. Dan kroop
men ang tig onder de deken en verlangde naar den
dag.
In de lange uren van ledigheid hield Marco en weldra ook vader en Hein, die het hun vriend of keken,
zich bezig met hout nijden. Dan maakten zij toelen
en tafel en allerlei vaatwerk . Ook oefenden vader en
de jongen zich in de moeilijke kun t van chrijven .

1 32
Barend z kon het maar niet verkroppen, dat hij bij
het op tellen van het contract met den Tij gerkat zoo
onbeholpen wa gewee t . Moeder en Marie hadden de
handen vol met het her tellen der kleeren en het zorgen
voor de pot . Behalve graan had men ook winterkool
in vooraad evenal knollen, die men in kuilen in den
grond bewaarde, zorgvuldig met aarde, en troo
toegedekt.
Hartelij k verheugde men zich, toen eindelij k de
neeuw molt en de rivier weer brui end haar golven
zeewaart zond, Zoo verliep het eene jaar na het andere. Het aantal akker werd uitgebreid ; dan wa het
weer boomen hakken, en wortel rooien, maar wanneer
het goudgeel graan over de velden golf de, voelde men
zich rij kelij k beloond . Ter be chutting loot men het
bouwland of door een tevige heining. Ook maakten
Marco en Hein een aanlegplaat voor de boot en een
chuitenhui .
De vee tapel wa toegenomen en be tond nu uit drie
koeien en vij f varken , terwij l teven een tweetal
paarden hui ve ting hadden gevonden .
De kinderen groeiden flink op . Wim wa nu ze tien,
Marie achttien, Hein negentien jaar. Deze laat te vooral wa een krachtig jongeling . Het werkzame leven
in de buitenlucht had z'n pieren ge taald, z'n huid
gebruind . Z'n humeur behield echter z'n f ri chheid en
opgewektheid, terwijl z'n eerbied voor z'n ouder
onverzwakt bleef.
In den omtrek wa er weinig veranderd, alleen hadden zich op enkele plaat en, doch altijd op groote
of tanden van elkaar, nieuwe koloni ten neergezet, die
een even moeilijk leven leidden al de familie Barend z.
Een wa vader in then tij d naar Nieuw-Am terdam
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gewee t, toen hij ver chillende artikelen niet in het fort
kon verkrijgen . Hij had er verbaa d over ge taan, hoe
vlug de hoof d ta-d zich had uitgebreid en bewonderend
de handel drukte in de haven aange taard . Ook wa
hij de Oo trivier overge token en had het Lange
Eiland bezocht . Daar waren eveneen dorpen ge ticht,
zooal Breukelen, Vli ingen en Nieuw-Utrecht, terwijl zich op het Oo telijke gedeelte vooral Engel che
koloni ten hadden neergezet .
Barend z vond het recht prettig weder onder land lieden to verkeeren, doch na een paar dagen zag hij in,
dat het in werkelij kheid niet zoo mooi wa , al het
cheen . Overal hoorde hij van twi ten en krakeelen .
Vooral maakten de Engel chen het erg bont . Hoewel
er tu chen de We t-Indi che Compagnie en de Britche regeering overeenkom ten waren ge loten, waarbij de grenzen werden geregeld, weigerden de Engelche koloni ten het gezag der Nederlander to erkennen, ja praken herhaaldelijk luide hun onwil uit .
Dan bleef het niet bij twi ten, maar trok men hier
en daar van leer. Barend z vernam zelf dat de roodhuiden tegen de Hollander werden opgehit t en er
landverhuizer waren vermoord .
Zoodra hij z'n zaken geregeld had, trok hij daarom
weer naar z'n blokhui , verheugd, dat hij het zoo getroffen had en zich in een ru tige treek had kunnen
ve tigtn .
Toch had men in die jaren ook bange oogenblikken
doorleef d en di k_wij i
praken de kinderen nog van de
droeve dagen, toen moeder ziek lag . Wat waren dat
ang tige tijden ! Duidelijk herinnerde men zich nog, hoe
men troo teloo aan de leger tede tond van de dierbare vrouw, die altij d bereid wa gewee t hen to hel-
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pen en bij to taan. Daar lag zij in ijlende koort en
en prak allerlei wartaal .
Wat moe t men beginnen ? Een dokter wa er niet .
„Ik ga naar buurvrouw !" prak Hein ten lotte en
voor de anderen z'n be luit konden goedkeuren wa hij
reed in de boot en poedde zich naar De Haan .
Zoodra vrouw De Haan vernam, wat Hein van haar
verlangde, wa zij bereid om to helpen .
„Ik ga met je mee, jongen," zei ze, ,mi chien kan
ik je wel van dien t zij n."
Buurvrouw wa een men ch van ondervinding, ook
had zij van de roodh%iden veel geleerd . Zij kende dan
ook ver chillende kruiden .
Toen zij bij de f amilie Barend z wa aangekomen en
den toe tand der zieke kon beoordeelen, knikte zij
goedkeurend en mompelde
„Ik denk wel, dat het lukken zal . Koort en overpanning."
Van Wim vergezeld, ging zij naar het bo ch en zocht
zoo lang, tot zij vond, wat zij begeerde en nu week
zij de eer te vierentwintig uur geen oogenblik van het
bed. Vader en de jongen liepen rond, zonder to weten,
wat zij doen moe ten. Lu t om to werken hadden zij
niet en in de ziekekamer konden zij be t gemi t worden, daar wa tilte een verei chte . Slecht Marie
bleef bij buurvrouw en hielp deze flink.
Den volgenden dag, nadat vrouw De Haan uitvoerig
verteld had, wat er gedaan moe t worden, vertrok zij
met de belof te, poedig terug to keeren. Naar haar
meening wa het gevaar geweken .
En werkelij k ; wel bleef moeder nog wekenlang bedlegerig doch langzamerhand her telde zij en kreeg
haar krachten terug .
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Wat wa dat een vreugde, toen moeder voor het
eer t weer buiten kwam . Het wa een heerlijke zomerche dag, de zon cheen warm, doch de hitte werd getemperd door een f ri chen wind, die over de rivier
treek en de welriekende geuren van kamperf oelie en
bo chrozen meevoerde.
Men had treurige dagen doorleef d, doch na moeder gelukkig her tel werden ze weer poedig vergeten.
Nu en dan had de Tijgerkat de koloni ten opgezocht.
Langzamerhand wa hij praakzamer geworden en
vooral voelde hij zich tot Wim aangetrokken . Eindelijk wa de vertrouwelijkheid tu chen beiden zoo innig
geworden, dat de Tijgerkat z'n jongen vriend naar het
Indianendorp had meegenomen .
Het kleine dorp, half ver cholen tu chen het geboomte, lag aan den voet van een heuvelrij . Brui end
en klaterend cheurde zich een beekje lo van de rot en
en huppelde en dartelde in tallooze bochten naar de
Delaware, waarmee het z'n wateren vereenigde .
Wat vond Wim het daar mooi ! Nieuw gierig liep hij
tu chen de rij en hutten en keek naar het gezellige
leven der Indianen . Wel be tond hun wigwam lecht
uit ruwe takken, met huiden bedekt en baande de rook
zich een uitweg lang de parren, door een daar gepaarde opening en moe ten de bewoner bukkend hun
woning binnentreden ; wel wa het daar mor ig en
werden de noodzakelijk te meubelen gemi t, maar
toch, wanneer hij door het dorp ging en de vroolijke
Indianenkinderen zag buitelen in de wei of pelen in
de beek, dan lachte hij hartelij k en vond het leven daar
toch recht aangenaam.
De woning van den Tijgerkat wa een weinig groo-
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ter dan de andere . Hij was ook het opperhoofd over
deze afdeeling der Sioux . Door niets onderscheidde hij
zich echter van de overigen. Hij liep even eenvoudig,
misschien nog eenvoudiger gekleed dan z'n onderdanen. Z'n gezag strekte zich dan ook niet ver uit,
alleen in tij d van oorlog of op de jacht kon hij zich
laten gelden.
Dit eerste bezoek werd in den loop der maanden door
rneerdere gevolgd en verschillenden der roodhuiden
kenden onzen vriend reeds. Velen lachten hem toe of
groetten hem als een ouden bekende . Slechts een liet
hem links liggen en deed of hij niet bestond.
Het was de Zwarte Beer, een krachtig man van
middelbaren leef tij d, die zooals Wim later vernam
eveneens als opperhoof d geeerd werd, doch van minderen rang dan de Tijgerkat . Jaren geleden had hij zich
gevleid, de voornaamste to worden van z'n dorpsgenooten, doch toen had de Tijgerkat een tocht gedaan, zoo stoutmoedig, dat alien den mond van z'n
dapperheid vol hadden .
De nog jeugdige roodhuid, eerzuchtig als zoo velen,
was er alleen op uitgetrokken, om scalpen to veroveren .
Maanden was hij weg geweest, doch bij z'n terugkomst
had hij z'n doel bereikt . Tientalien van Mandans, een
stam, die de Sioux steeds vijandig was geweest, hadden
hun haarlokken moeten of staan, ten einde den gordel
van den Tijgerkat to versieren .
Eenstemmig was toen de held tot opperhoof d gekozen . De Zwarte Beer had hem dit nooit vergeven .
Wel had hij het nimmer getoond en slechts wanneer
hij alleen was, aan z'n woede lucht gegeven . Doch hoe
lang ook geleden, vergeten deed hij het niet en
nog wachtte hij met een geduld, als slechts roodhuiden
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bezitten, op het oogenblik, waarop hij zich zou kunnen
wreken.
Herhaaldelijk had de Zwarte Beer er op gezin peeld,
dat de Tij gerkat verkeerd deed, zoo dikwij i het dorp
to verlaten, om naar de blanken aan de rivier to gaan,
doch tot op het tij d tip, waarop wij den draad van on
verhaal weer opvatten, had hem dit weinig geholpen .
Het wa een droge zomer gewee t. Door de weinige
zorg, die de roodhuiden aan het bewerken van den
grond be teden, tond het koren, hun voornaam te
voed el, allertreurig t ; de halmen lang en ij 1 vertoonden lecht aren dun of leeg .
Herhaaldelijk zag men naar regen uit, dock de hemel
bleef even trak en blauw . Ten einde raad choolden
de vrouwen, tot wier taak het voornamelij k behoorde,
den grond to bebouwen, bijeen en be loten na rijp overleg naar het opperhoof d to gaan, om hem to verzoeken,
zelf of door een ander regen to laten maken .
De Tij gerkat wa echter of wezig en verdrietig zochten de meekelingen nu den Zwarten Beer op.
,,Wat willen jelui?" vroeg deze vriendelijk .
,,Wij zijn naar den Tij gerkat gewee t, om water to
vragen, doch hij i er niet."
,,Natuurlijk," grijn de de ander, „hij zit zeker bij z'n
blanke vrienden. Die hebben geen gebrek, daar taat
het koren wel prachtig . Maar ik zal trachten jelui to
helpen. Gaat alien kalm naar je wigwam, ik zal het
Witte Bi onhaar roepen, den grooten medicijnman, die
zal on helpen."
Vroolijk keerden de vrouwen naar haar hutten . Het
opperhoof d zocht onderwij 1 den regenmaker op en had
met hem een lang ge prek. Na eenig aarzelen toonde
deze zich bereid, aan het werk to gaan.
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In het midden van het dorp tond een groote ronde
hut. Bi onhaar klom op het dak. Hzj zag er indrukwekkend uit. Al mantel droeg hij de huid van een
gelen beer - een buitengewoon zeldzaam artikel in
Noord-Amerika en daarom op zichzelf reed een krachtig genee middel. Het vel van den kop wa tot een
ma ker vervormd, dat de trekken van den toovenaar
geheel verborg. Aan z'n kleeding hingen de huiden
van ver chillende kleinere dieren, al padden, kikvor chen en langen, to lingeren. In de linkerhand
tor te hij een reu achtig child, waarop roode blik emchichten waren of gebeeld, terwij i hij in de andere
een enkelen pij 1 zwaaide .
De geheele bevolking tond om de hut ge chaard en
van of z'n hooge tandpunt hield nu 't Witte Bi onhaar een treff ende toe praak .
,,Mannen der Sioux, dappere krijg helden en ook gij,
vrouwen der Sioux, die u beijvert, den grond het voedzame koren to ontrukken, lui tert naar mij !
,,Gij hebt mij gevraagd, regen to willen verwekken ;
niet i mij aangenamer . I het noodig, dan wil ik
gaarne m'n leven opofferen voor het welzijn van on
yolk, ander zou ik waard zijn, m'n geheele leven met
de honden en oude vrouwen door to brengen . Het zal
mij echter weinig moeite ko ten, u regen to bezorgen .
Ben ik niet de of tammeling van beroemde regenmaker ? De roode blik em chichten op m'n child zullen de zwarte donderwolken tot u voeren, m'n pijl zal
de wolk doordringen en het water over de velden
uit torten !"
Tegelijk zwaaide hij den pijl woe t over het hoofd en
tiet allerlei gillende geluiden uit .
Verlangend zag hen yolk opwaart , doch geen enkel
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wolk j e vertoonde zich aan den azuren hemel .
Uren verliepen en herhaaldelijk chreeuwde 't Witte
Bi onhaar en hervatte z'n norkende toe praken of
beval brullend, dat de regen moe t nederdalen . Daarbij
wrong hij zich in allerlei bochten en gilde in ver chillende toonaarden, maar reed neigde de zon naar het
We ten en nog vertoonde het firmament dezelf de
trak-blauwe kleur . Het werd den regenmaker bang to
moede. Wa voor den avond geen water gevallen, dan
wa het uit met z'n roem al medicijnmee ter. Men
zou hem verachten en uit tooten, en door alien bechimpt, mocht hij z'n verdere leven jaren eenzaam
doorbrengen .
De roodhuiden begonnen eveneen onru tig to
worden.
Plot eling zag men in de verte een tweetal voetganger , die langzaam naar het dorp wandelden . De
regenmaker herkende ze al den Tij gerkat en Wim
Barend z. Z'n oogen begonnen verdacht to flikkeren
en nel wierp hij een blik op den Zwarten Beer, die
even de oogleden dichtkneep.
't Witte Bi onhaar hield op met chreeuwen en begon jammerlijk to weeklagen .
,,Mannen der Sioux," teunde hij, ,,het helpt mij niet,
of ik den Grooten Gee t al meek ; hij i vertoonnd op
on en traf t on nu met een vree elij ke traf. Gind
zie ik on opperhoof d, doch weder i de dappere Tij gerkat in gezel chap van een der blanken, die on berooven van onzen grond, het wild dooden of verjagen en
on van honger laten omkomen . De Groote Gee t wil
onze meekbeden niet verhooren, voor de Tijgerkat de
gemeen chap met die gevloekte blanken of breekt en
on aanvoert, om ze to verjagen van onzen jachtgrond .
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Ik, ongelukkige, ik, die mij zoo beroemd heb ! Tref mij,
o, Groote Gee t, tref mij met uw hemellicht en neem
mij weg van deze aarde !"
De medicijnmee ter tortte neder en bar tte in luide
verzuchtingen uit.
Zwijgend taarden de roodhuiden voor zich heen .
Wat de regenmaker hun zei, klonk hun zoo vreemd
in de ooren. Nog wi ten ze niet, wat ze zouden beluiten, maar nu prong de Zwarte Beer vooruit en
chreeuwde
,,Wat zullen we doen, mannen der Sioux? Moet de
Tij gerkat on ongelukkig maken, moet hij on en onze
kinderen overlaten aan de raven de veld ? Hij zelf
zorgt wel, dat hij niet van gebrek omkomt . Wie geniet
de voordeelen, die de blanken on kunnen bezorgen?
Wie heeft iet gezien van den koopprij voor den
grond ? Wie onzer beef t ooit iet van die witte honden
ontvangen ? Niemand ander dan de Tij gerkat en nu
ontneemt hij on zelf den regen en vertoornt den
Grooten Gee t ! Wat zullen we doen, mannen der
Sioux?"
Woe t lingerde de Zwarte Beer een zware peer
over het hoofd.
,,Dood aan den Tijgerkat !" gilde er een .
Dit be li te het lot van het opperhoof d, want woe t
en on tuimig weerklonk van alle zij den het gebrul der
roodhuiden, die den Tij gerkat vervloekten, welke hen
zoo ongelukkig had gemaakt .
Zonder eenig kwaad to vermoeden, chreed het opperhoof d kalm naar het dorp. Hij had een bezoek bij
Barend z gebracht en nu vergezelde Wim hem naar
z'n wigwam .
Toen hij echter de volk verzameling be peurde, keek
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de Tijgerkat vreemd op . Een vergadering zonder hem
leek hem be pottelijk en nieuw gierig trad hij op de
chreeuwenden toe .
,,Wat voeren jelui hier uit?" vroeg hij een der naa tbij taanden, doch in tede van een antwoord to ontvangen, weerklonk het wederom
,,Dood aan den Tijgerkat !"
Nog begreep het opperhoof d niet , van hetgeen er
voorgevallen wa , maar reed begon de ader op het
voorhoof d to zwellen en flikkerden de kleine, grij ze
oogen onheil pellend in hun ka en. Hij verhief de
tem en chel en gebiedend klonk het :
,,Houdt op met dat gehuil en preekt : wat willen
jelui?"
Dit geluid, hetwelk de roodhuiden zoo vaak hadden
vernomen, dat hen zoo dikwerf in den oorlog of op de
jacht had aange poord tot den aanval, mi te ook nu
z'n uitwerking niet . De mannen zwegen en de vrouwen
blikten beurteling ang tig nu naar den Tij gerkat, dan
naar den medicijnmee ter en den Zwarten Beer .
Dezen voelden den grond onder zich wegzinken,
ind het opperhoofd aangekomen wa . Her telde de
Tij gerkat z'n overwicht, dan zag het er met hen lecht
uit . 't Witte Bi onhaar meende zich reed aan den
folterpaal en weder wierp hij zich op de knieen, zuchtte
diep en jammerde :
,,O, Groote Gee t, neem mij weg, zend uw blik em,
opdat ik de ellende van on yolk niet aan chouw."
Woedend trad de Tij gerkat op den regenmaker toe
en riep
,,Wat hazel je, oude ? Bevalt het je hier niet, dan wil
ik je wel naar onze jachtvelden zenden !" en, reed hief
hij z'n tomahawk op, om den ander to dooden,
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toen de Zwarte Beer hem aangreep en ontwapende .
,,Gij ziet het, mannen der Sioux!" gilde deze, „hoe
on opperhoofd in de trikken der blanken i gevallen .
Eer t ontneemt hij on den regen, nu dreigt hij den
medicijnmee ter, den bode van den Grooten Gee t to
vermoorden ; wat wilt gij ?"
,,Dood aan den Tijgerkat !" klonk het nogmaal
woe t en chril.
Een oogenblik tond het opperhoof d ver lagen, doch
de volgende minuut overzag hij het gevaar en wa z'n
be luit genomen. Met kracht ontrukte hij zich aan den
greep van den Zwarten Beer, gaf dezen een toot tegen
de maag treek, dat hij omvertuimelde en drong zich
door de menigte heen .
Nog had men to veel ontzag voor den Tij gerkat, om
hem to durven hinderen . Deze prong op Wim toe, die
zonder to begrijpen, wat er ge chiedde, zich ter zijde
had gehouden en nelde naar z'n hut .
Daar tond z'n gelief d trij dro , z'n Hazewind, dat
hem reed zoo vaak uit het gevaar had gered . Luid
hinnikend begroette het z'n mee ter. Zonder daarop
echter acht to geven, rukte het opperhoof d het touw
lo , waarmee het gebonden tond, greep Wim, al of
deze een veertje wa , zette hem op den rug van het
dier en lingerde er zich daarna zelf op .
Onder het aanheffen van z'n trijdkreet, luid en uitdagend, rende hij door het dorp, prong over de beek
en ijlde het bo ch in. Alle wa zoo viug ge chied, dat
hij verdwenen wa , eer de overigen hem konden
tegenhouden.
Zoodra de medicijnmee ter begreep, dat er van het
opperhoofd niet meer to duchten viel, chreeuwde hij
,,Zoo i het goed, mannen der Sioux . De Tijgerkat
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beef t zich vrijwillig van on ge cheiden, wij hebben
onze handen niet met z'n bloed bezoedeld ; de Groote
Gee t zal on ongetwij feld nabij zij n."
Ook de Zwarte Beer had zich van den hem toegebrachten toot her teld en riep juichend :
,,Mannen, morgen trekken we naar het blokhui aan
de rivier ; daar zoekt de Tij gerkat natuurlij k een chuilplaat . Gaat nu naar je wigwam en ver terkt je door
krachtig voed el. De Groote Gee t zal zeker regen
chenken."
En de Groote Gee t verhoorde de gebeden. ' Nacht
viel het hemelwater bij troomen neder en joeg velen
uit hun lechte hutten, waar zij bijna wegdreven van
hun huiden, doch allen waren vroolijk. Het gevaar voor
honger nood wa geweken. De Groote Gee t had zich
uitge proken. 't Witte Bi onhaar wa een regenmaker,
al er nimmer voor hem gewee t wa ; den Tij gerkat
had men met reden uitge tooten, z'n lichaam verdiende voor de dieren de weld geworpen to worden !

VEERTIENDE HOOFDSTUK .
DE AANVAL OP HET BLOKHUIS

Groot wa de ont telteni , die de kom t der vluchtelingen op het biokhui verwekte . Door het geblaf der
honden opmerkzaam gemaakt, waren alien toege neld
en nu klonken ver chillende uitroepen door elkaar :
,,Wat i er gebeurd ?"
,,Heb je een ongeluk gekregen, Wim?"
,,Waar ben je gewee t?"
In weinige woorden deelde de Tij gerkat mee, wat er
wa voorgevailen
,,De mannen der Sioux wilden mij vermoorden . Ze
zijn woedend, omdat er geen regen komt en be chuldigen mij, de oorzaak daarvan to zij n, omdat ik met
de bianken omga. Gelukkig zijn we het ontkomen,
maar morgen zullen ze tellig voor het biokhui zijn."
,,Hier, voor on huff
?" riep Marie, ,wat moeten we
dan doen ?"
,,Wel, on verdedigen, meid," antwoordde Hein . „Ik,
zal then roodhuiden leeren, dat er met on niet to
potten valt ."
„Zou je denken, dat ze hier zouden komen, Tijgerkat?" vroeg vader.
,,Natuurlijk en we doen ver tandig, dadelijk alle in
orde to maken."
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,,Wat moeten we doen?" herhaalde nu moeder, terwijl ze met een beang t gezicht het antwoord afwachtte.
,,Het huff i terk, dat hebben ze niet dadelijk, al
ze on maar niet uithongeren . I er nog voorraad?"
,,Niet veel."
,,Laat een kij ken."
„Ik ga onderwij 1 buurman De Haan waar chuwen,
vader," zei Marco . ,Voor den nacht ben ik terug ."
,,Dat i goed !" riep moeder, ,zeg, dat ze naar het
fort gaan, om hulp to halen ."
,,Daar kunnen we niet op wachten, Barend z," zei
de Tij gerkat, ,er i nog veel to doen ."
Terwij 1 Marco naar de boot nelde, werden op de
aanwijzing van den roodhuid de watervaten gevuld en
dreef men het vee naar binnen .
,,Die boom tammen kunnen we ook gebruiken . We
maken er op het dak een bor twering van, dan kunnen
we vandaar de chelmen treff en ."
Door het naderend gevaar voortgezweept, werkten
alien verbazend hard ; moeder en Marie haalden het
vaatwerk en brachten het in de keuken, de mannen
zeulden de boomen en brachten ze naar het dak, de
geweren werden nagezien en de voorraad kruit en lood
verdeeld.
Door de drukte vergat men voor een oogenblik, welk
lot hen to wachten tond en toen de zon bloedrood
onder de kimmen zonk, wa men gereed, den vij and
naar behooren to ontvangen.
Jui t kwam Marco terug, hij had geroeid, al hij nog
nimmer gedaan had .
,,Het i in orde, vader," zei hij, terwijl hij het voorhoof d of droog de, „De Haan zal Lodewij k dadelij k naar
De Landverhuizer .
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het fort zenden, hij verwacht, dat men dan morgenochtend op zal rukken ."
,,Nu wij ter kooi," beval vader, ,ik zal de wacht
houden."
,,Dat zal ik doen," bromde de Tijgerkat en reed
begaf hi'j zich naar het dak en legde zich op een
vo enhuid.
Barend z had hier weinig tegen . Hij wi t, dat al de
Tijgerkat iet op zich nam, het in goede handen wa .
Toch ru tte men then nacht weinig . Sloot al nu en
dan de laap hun de oogen, bij elk gerit el chrok men
op en lui terde met panning .
Dezelfde tortbui, die in het Indiaan che dorp zooveel gee tdrif t verwekte, joeg ook de f amilie Barend z
van haar leger tede. Al of hij echter geen druppel
voelde, bleef de Tijgerkat onbeweeglijk liggen en taroogde naar het We ten . In z'n verbeelding beyond hij
zich in z'n dorp en zag daar z'n landgenooten zich
gereed maken voor het gevecht . Hij hoorde reed hun
krij g ge chreeuw en zag hun woe ten oorlog dan .
Vroeger had hij daar altijd aan deelgenomen, dan verzamelden de krij g lieden zich voor z'n but ; nu werd
zijn naam met verachting genoemd en zou het de
Zwarte Beer wezen, die de mannen ten trijde zou
leiden .Al hij daaraan dacht, begonnen zijn oogen
weder onheil pellend to flikkeren, dan i te het tu chen de tanden en greep de hand naar het me , dat
in den gordel tak . Wreken zou hij zich, wreken, vooral op den Beer. Al bij in tinct begreep hij, dat deze
de aanlegger van alle wa . Z'n voorhoof d gloeide, z'n
lapen klopten en hoe hard de regen ook nedergut te,
verkoeling kon deze hem niet brengen .
Na een uur klaarde het weder op en vertoonde zich
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in het Oo ten een lichte treep, al bewij , dat de zon
poedig boven de kim zou rijzen .
Barend z ver cheen op het dak .
,, Wat denk je er van, Tij gerkat, zouden ze komen ?"
,,Natuurlijk," gromde de ander, „al ik me niet vergi , zijn ze daar al ."
Ook Marco en Hein kropen door het zoldergat.
,,Het lijkt hier wel een duiventil," chert te de laatte, toen hij rondom zich keek .
,,Zoo kunnen we on huff be t noemen," antwoordde
Marco, „Ziet u al wat, wader?"
„Ja, jongen, in de verte chijnt zich iet to bewegen ."
Scherp tuurden allen in de aangeduide richting .
Langzamerhand werden de ge talten, die men door
den nevelachtigen achtergrond nauwelijk kon ondercheiden, duidelijker en ontdekte men een veertigtal
roodhuiden, met peren, bogen en childen gewapend.
,,De Zwarte Beer voert ze aan," mompelde de Tijgerkat, terwij 1 hij een blik vol haat wierp op z'n tegentander, die in vollen oorlog do , z'n mannen trot
vooruitging.
,,Zijn alle geweren er ?" vroeg Barend z.
„Ja, vader," antwoordde Wim, ,we hebben er ze ."
De blanken grepen elk hun wapen, terwij 1 de Tij gerkat z'n boog aanlegde .
,,He, moeder, wat doet u hier op het dak ?" zei Wim,
toen hij vrouw Barend z naar boven zag komen .
„Jelui helpen, jongen," antwoordde moeder, „denk
je, dat ik beneden in de donkere kamer kan blijven,
terwijl jelui hier in gevaar verkeeren?"
,,U wilt toch niet chieten ?"
,,Mi chien i dat niet noodig, maar ik kan de geweren laden."
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„Fn ik ook," lachte Marie, terwij 1 zij naar boven
kroop en zich bij Marco voegde .
Vader zei niet , doch keek z'n vrouw goedkeurend
aan.
Onderwij 1 wa de vij and, tot op een boog chot genaderd. ,Op het dak zwegen alien, doch hielden va tberaden den vinger aan den trekker .
De roodhuiden aarzelden . Nu zij voor het blokhui
tonden, dat aan alle kanten al een bu ge loten wa ,
wi ten zij niet, hoe ze moe ten aanvallen. Het volgend
oogenblik begonnen ze echter een wilden krij g dan
en tieten allerlei geluiden uit .
,,Liggen !" riep de Tijgerkat .
Allen wierpen zich neder, Marco legde aan .
,,Neen, jongen," zei Barend z. ,Zij moeten beginnen,
niet wij . Ik wil geen moord op m'n geweten hebben ."
Door kleine openingen, welke men tu chen de boomtammen gelaten had, werden de loopen der geweren
ge token en nu wachtte men of.
Dit tond den Tij gerkat weinig aan . Hij prong op,
liet een chril, uitdagend ge chreeuw hooren, mikte en
trof een jongen, die naa t den Zwarten Beer tond.
,,Eer t z'n zoon, dan hij," flit te het door het brein
van den roodhuid, „wreken zal ik mij, wreken !"
Een klagend gehuil ging uit de aanvaller op.
,,De Tij gerkat !" krij chten ze, „de Tij gerkat !" en
onmiddellijk floten tientallen van pijlen door de lucht .
Het opperhoof d had zich haa tig op het dak geworpen. De mee te pijlen bleven in den bovenrand der
bor twering zitten, een enkele vloog er over heen,
zonder iemand to treff en.
,,Vuur !" beval Barend z. Een viertal geweer choten
knalden en evenveel roodhui den tortten neer .
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,,Hier, vader," flui terde moeder, terwijl ze hem een
ander geweer toereikte . Ze zag erg bleek, haar oogen
choten vlammen .
Wa dat de vrouw, die ander zoo ang tig en bezorgd wa voor haar jongen , die ongeru t cheen,
zoodra dezen een oogenblik langer uitbleven, dan zij
gedacht had? Kon die nu zoo va tberaden de geweren
laden en haar man tot vechten aan poren? Vanwaar
die ommekeer? Of waren het lecht twee uitingen van
hetzelf de gevoel ? De moederlief de, die haar naar de
klok deed zien, wanneer ze haar kinderen thui verwachtte, dreef haar tot een heldenmoed, then men
haar niet had toege chreven . Ze wa al een hen, die
haar kieken verdedigde tegen een roofvogel . Ook de
ander zoo chuwe kip kon haar kroo t be chermen met
navel en klauwen ; nu zag men de zachtmoedige vrouw
Barend z naar het geweer grijpen, want ook haar
kinderen waren in gevaar .
De roodhuiden trokken zich terug, men wa in het
blokhui to zeer op zijn hoede . De gewonden werden
achteraf gebracht en de Zwarte Beer tond een oogenblik ver lagen, toen hij het lijk van z'n zoon zag uitge trekt, waarin nog de pij 1 van den Tij gerkat tak.
Altijd die Tijgerkat ! Eer t had deze hem verdrongen
uit z'n plaat van opperhoof d, nu hem z'n lief te kind
ontnomen .
Ook bij hem kookte het in het gemoed, allerlei wraakplannen flit ten hem door het hoof d ; om even nel
verworpen to worden . Nu moe t hij voor alle de
leiding van den aanval behouden, zou het niet met z'n
gezag gedaan zijn . Slopen niet reed enkele roodhuiden
weg, al wilden zij vluchten !
Haa tig liep hij op hen toe en chreeuwde
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,,Op, mannen der Sioux, aan den andereen kant taan
eenige boomen, op geen veertig pa van het hui en
gind liggen omgehouwen tammen. Daarachter on
ver cholen ! Geen terveling zal er levend uitkomen.
Vannacht teken we het heele ding in brand . Wat
zullen ze jammeren, al het vuur hun leden roo tert !"
Met vroolijk gejuich werden deze woorden begroet .
Toen wierpen alien zich op den grond en lopen met
de behoedzaamheid van een lang naar de aangeduide
plek.
Op het dak kon men natuurlijk alie zien, dock er
weinig tegen doen . Wel choot de Tij gerkat nog een
pijl weg, dock zonder gevolg . Een honend gelach wa
het antwoord en eenige minuten later hadden de aanvaller achter de omgehouwen tronken en tammen
hun telling ingenomen . Zoodra zij zich daar bevonden zonden ze weder hun pijlen of en troffen den
Tijgerkat in de hand . Deze wilde zich joi t, overmoedig
al hij wa , opheffen, om den vij and beter to kunnen
gade laan. De Beer, wien niet ontging, had dit bepeurd en de pij i gericht .
Al of er niet wa gebeurd, trok de roodhuid het
wapen uit de wond en terwij 1 hem het bloed Tang de
hand vloot, legde hij z'n boog aan . Barend z en Hein
mikten tegelijkertijd op de voor te boomen.
,,Op den middel ten, Hein, ik zal z'n buurman
nemen !"
„Ja, vader," knikte Hein .
Nogmaal knalden een tweetal choten . Krakend
drongen de kogel in het hout .
Ver chrikt vluchtten een tweetal Sioux, die er achter
,,en chuiiplaat Iiadden gezocht,
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,,Ze zijn bang, dat we door en door chieten !" lachte
Hein.
,,Het cheelde ook niet veel, jongen."
Af en toe weerklonk nu een chot, of norde een pijl
door de lucht, maar voor het overige heer chte er het
volgende uur ru t, doch het wa een ru t, die den
torm voorafgaat, en drukkend en zwoel nederhangt .
„Ik had liever, dat die kerel aanvielen, dan achter
die boom tammen loerden," mopperde Marco .
,,Het zal wel komen, mi chien eerder, dan on lief
i ," zei Marie, die voor vader en de anderen boterhammen bracht .
„Ik heb geen trek," mompelde Barend z.
„Je moet toch wat eten, vader," zei moeder . ,Strak
i het mi chien niet mogelijk ."
De jongen lieten zich niet tweemaal noodigen, doch
de Tij gerkat legde het brood zwij gend naa t zich neer .
Hij peurde lecht rond en volgde elke beweging
van den vijand . Een enkelen keer . richtte htj het oog
op de rivier .
Zou er hulp komen ? Het wa niet zoo zeer voor hem,
al wel voor de overigen . Hij zou, al hij aan den f olterpaal tond, den Zwarten Beer een laten zien, hoe
weinig hij om hem gaf . Ha! hoe zou hij hem uitlachen !
Maar die blanken, die tumperd , ja die zouden kwade
oogenblikken beleven !
De Tij gerkat zag met een blik, waaruit bijna medelijden to lezen viel, naar moeder Barend z en Marie,
die zich nu zoo ijverig voor vader en de jongen weerden . Hoe zou het met haar afloopen ?
Het liep tegen middernacht, voor Lodewijk, de
knecht van De Haan, het fort bereikt had . Eer t wilde
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men hem daar niet binnenlaten : men wa niet gewoon,
zoo laat nog bezoek to ontvangen, doch toen hij herhaalde, dat hij noodzakelijk den beveihebber moe t
preken, daar hij met een dringende bood chap van
Barend z kwam, werd de poort geopend.
Kapitein Beekman --- de commi ari wa inmiddel bevorderd -- lag reed lang onder de wol,
maar zoodra hij gewekt wa , liet hij den bode voor
zich ver chijnen.
„Vat i er aan de hand, jongen?" vroeg hij, toen
Lodewijk binnentrad .
„Ja, kapitein, wat zal ik je zeggen? Je moet weten,
ik ben de knecht van De Haan ."
,,Zoo, zoo, then ken ik wel en al ik me niet bedrieg,
heb ik jou ook meer gezien ."
,,Dat zal wel zoo wezen, commandant, maar om op
m'n apropo to komen, trak kwam Marco bij on
dat i dat brok Italiaan, die bij de Barend z
woont."
„Ja, ja, maar maak wat voort ."
,,Nou kapitein, ik zal kort zijn. Die Marco vertelde,
dat de Tijgerkat naar Barend z gevlucht wa , want dat
de Sioux hem wilden vermoorden en zich ook op de
blanken wreken en nou kwam Marco bij on hulp
vragen, want de Tijgerkat had gezegd, dat die roode
duivel ze voor morgenochtend tellig zouden aanvallen."
,,Dat i een leelijk geval, jongen," antwoordde Beekman, terwij i hij de wenkbrauwen f ron te. Hij begreep
ten voile het gewicht van de ontvangen tij ding . De
laat te jaren wa het nog al ru tig gewee t, wanneer
de roodhuiden echter weer begonnen en in den aanvang ucce hadden, kregen ze den maak er van beet
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en zou aller lot niet to overzien zijn . Het wa du z'n
plicht, zonder aarzelen in to grijpen .
,,Zouden de roodhuiden er met een groot aantal
zijn ?" vroeg hij nadenkend.
,,Dat weet ik niet, kapitein ; alleen zei Marco, dat die
lui den Tij gerkat niet meer al opperhoof d willen
erkennen ."
,,Dan zullen het mi chien alleen die van het dorp
zijn . Daarmee kunnen we het wel klaar pelen," glimlachte Beekman . „Je blijf t van nacht hier, jongen ."
,,Maar m'n baa zit in ongeru theid ."
,,Dat zal zoo erg niet wezen . In elk geval laat ik je
nu niet alleen op het pad . Morgenochtend ga je met
on mee, dan zetten wij je bij De Haan af . Zoek nu
maar een nachtverblijf bij Kee Pieter z aan de poort ."
Lodewijk trok of en Beekman nam z'n maatregelen .
Van ru ten kwam niet meer. Hij kende de woonplaat
van Barend z wel en wi t, dat deze to water makkelijk
wa to bereiken . Daarom gaf hij bevel een aantal
chuiten in gereedheid to brengen en zoodra de morgen
gloorde, tak hij met een twintigtal chutter van wal.
Lodewijk zat naa t hem in de eer te boot.
,,Nu jongen ," zei Beekman tegen de roeier , „je
be te beentje voor ; hoe eerder we er zijn, hoe beter het
voor Barend z i !"
Tot aan de woning van De Haan ging het dan ook
met kracht door het water .
,,Hier moet ik wezen," zei Lodewijk, toen hij de
aanlegplaat zag .
,,Dan aan den wal . Wacht, ik ga even mee : mi chien
weet De Haan wel iet nader ," zei de kapitein .
Beiden prongen aan den oever . De Haan beyond
zich in den boomgaard .
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,,Nu, hoe i het?" vroeg Beekman, toen hij den ouden
landbouwer ontdekte, „heb je nog wat gehoord ?"
,,Ben jij daar, kapitein ? Dat doet me genoegen . Hier
i het gelukkig ru tig, maar wat die kerel bij de
Barend z uitvoeren, weet ik niet, maar ik vergezel je."
,,Zou je niet liever thui blijven ? We kunnen het
alleen wel."
of
,,Dat i be t mogelijk, maar neen, dat zou wat mooi
wezen ; m'n buurman in gevaar en ik achter blijven al
een oude ok ! Dat gaat niet. Wacht, ik zal m'n geweer
halen."
De oude dribbelde het huff binnen en kwam dadelij k
met een flinke buk terug .
,,Lodewijk," vervolgde hij tot den knecht, ,blijf bij
de vrouw. Sluit den boel dicht en laat niemand binnen .
Al ik terugkom, zal ik tweemaal al een uil kra en .
Dag vrouw, zie, dat je het chikt !"
Voor moeder De Haan iet kon antwoorden, wa de
oude man reed in de boot ge prongen.
Beekman volgde hem .
,,We moeten de roodhuiden overvallen, kapitein," zei
De Haan, ,dat ze er zoo van Tang krij gen, dat het
hun nog jaren heugt, ander beginnen ze morgen
weer ."
,,Daar heb je gelijk in."
,,Daarom moeten we Tang den kant roeien, dicht
bij het riet, dan gaan we op een kleinen of tand
van het blokhui aan wal, om to zien, hoe het er
mee taat ."
,,Niet kwaad. Zachtje aan, jongen en niet to woe t
geroeid ."
Behoedzaam ging men verder. Er werd weinig geproken . Iedereen wa to veel met z'n gedachten bij
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den vijand, die men niet gering mocht achten . Voorzichtigheid wa daarom aanbevolen .
,,Kijk," flui terde eindelijk De Haan, ,daar i reed
het chuitenhui . Willen we hier uit tappen ?"
„Dat i goed."
Beekman tuurde zijn boot in het riet ; de andere
volgden .
,,Twee man bij de booten en de re t mij gevolgd,"
beval de kapitein .
De ont cheping ge chiedde bijna gerui chloo en
zoodra alien vereenigd waren, ging het vooruit, kruipend op handen en voeten en gebruik makend van elk
kreupelbo chje, dat zich op hun weg voordeed . Beckman en De Haan waren aan de pit .
Een klap hoorden zij een chot .
„Ze zijn al bezig," flui terde de oude man . ,We
komen geen oogenblik to vroeg."
Beekman wenkte zijn mannen, niet verder to gaan .
Toen choof hii, gevolgd door De Haan nog eenige
meter vooruit. Tu chen de takken van een braambe enbo chje door, had hij gezicht op het blokhui .
Wat hij zag, deed hem de tanden van woede op
elkaar per en.
,,Zulke duivel !" mompelde hij .
De Zwarte Beer had toch niet kunnen wachten, tot
de nacht inviel . Voortgezweept door z'n wraakzucht,
wi t hij z'n mannen to bewegen, eenige denneboomen
om to hakken en de paander al f akkel to gebruiken .
Toen legde hij een vuur aan en zoodra alien van een
brandend tuk hout waren voorzien, chreeuwde hij
,,Steekt den boel in brand, mannen der Sioux, geroo terd moeten ze, allemaal !"
Op het blokhui

had men de bedoeling begrepen en
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lag men daarom met het geweer in de vui t gereed,
terwijl men op bevel van den Tijgerkat de watervaten
op het dak had gebracht .
Luid gillend en dan end al ater bewogen de roodhuiden zich al neller om het vuur, terwij l ze de
vlammende paander boven de hoof den lingerden .
Het wa een tooneel, dat onwillekeurig deed denken
aan een fee t van duivel , maar een klap nelden allen
op het blokhui toe en nu knalden geweer choten,
ingerden fakkel door de lucht, vurige kringen bechrijvend, weerklonken ge chreeuw en gehuil, maar
daarboven gejuich en kreten van vreugde, van hel che
vreugde.
Wel beten nogmaal eenige Sioux in het zand, doch
ver chillenden hadden hun Joel bereikt en op twee
plaat en lekten de vlammen aan de houten wanden .
,,O, God!" gilde Marie, ,we zullen verbranden !"
De Tijgerkat greep een watervat, trapte het in en
keek over de bor twering . Reed
tegen de vlammen
hoog op . Met een krachtigen zwaai tilde hij het vat
omhoog en tortte den inhoud naar beneden, die in een
breede golf neerklet te . Si end zakten de vurige tongen ineen en werden vervangen door dikke rook- en
dampzuilen.
Voor het opperhoofd echter een tweede ton kon
grijpen, zeeg hij veer, getroffen door een drietal pijlen,
die in bor t en armen waren gedrongen .
Barend z wilde hem helpen, doch nu knalden geweer choten en klonken er kreten .
Beekman toch had nauwlijk den gevaarlijken toetand gezien, waarin z'n vrienden zich bevonden, of
hij had z'n mannen gewaar chuwd en hen in twee
of deelingen ge plit t,
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,,Om beurten geef je vuur, tot er geen roodhuid meer
to zien i ," beval hij .
De oldaten knikten, legden aan en krakend dreunden de choten.
Ver chrikt keek de Zwarte Beer om .
Wat, zou z'n prooi hem nu toch ontgaan ? Doch nogmaal en nogmaal weergalmden de choten door het
woud. Door een pani chen chrik bevangen, loegen
de Sioux op de vlucht .
Nog aarzelde de Beer, maar toen hij tu chen het
geboomte de talrij ke blanken be peurde, begreep hij,
dat z'n plan mi lukt wa .
Met groote prongen, nu link , dan recht , om daardoor z'n vijanden to mi leiden, nelde hij in het kreupelhout. Geen enkele roodhuid wa meer to ontdekken .
De Haan had hierop niet gewacht, maar wa naar
het blokhui geloopen, had daar de nog meulende
paander uitgetrapt en op de deur geklopt .
,,Doe open, wij zijn het !" riep hij .
Lang behoef de hij niet to wachten, want reed holde
Wim de trap of en opende de poort .
,,We kwamen jui t bij tij d , jongen . I er niemand
gewond?"
,,De Tijgerkat, wij zijn ongedeerd ."
Nu kwamen ook moeder en de overigen .
„Geluk gewen cht, buurvrouw," zei de oude man,
terwijl hij vrouw Barend z hartelijk de hand drukte,
,,dat heeft er ge pannen, maar we hebben then rooden
duivel hun portie gegeven ."
Het chieten had opgehouden en nadat Beekman een
aantal zijner mannen bevel had gegeven, den omtrek
to verkennen, trok hij met de anderen naar het blokhui . Allen waren nu buiten gekomen .
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,,We hadden niet later moeten komen, geloof ik,
Barend z."
„Neen, commandant, maar Goddank we zijn gered .
We hebben moeilij ke uren doorleef d en kunnen u niet
genoeg dankbaar zijn, dat u zoo poedig ter hulp i
ge neld."
,,Dat wa
lecht m'n plicht. Laat on naar binnen
gaan en zien, hoe het met het huff taat."
„Ja," riep moeder, ,we zouden ook den Tijgerkat
geheel vergeten, wie weet, hoe die arme man on
noodig beef t ."

VIJFTIENDE HOOFDSTUK .
HOE DE ZWARTE BEER ZICH WREEKTE .

Wederom heer chten er drukte en bedrijvigheid in
het blokhui , doch in plaat van zuchten en klagen
vernam men nu vroolij k gelach en gezellig praten ; in
tede van bedrukte gezichten zag men lecht opgewekte gelaat trekken.
Men had zich gehaa t den Tij gerkat op to zoeken,
daar men vree de, dat het met hem niet al to be t geteld zou zijn . Het viel echter nog al mee. Wel wa hij
op ver chillende plaat en gekwet t, doch hij had de
pijlen uit de wonden getrokken en deze reed zelf uitgewa chen.
Moeder Barend z verbond hem met choone linnen
lappen en hoewel het opperhoof d dat verbazend kinderachtig vond, wi ten z'n vrienden hem to bewegen, ze
er om to laten .
„Ik heb er nog nooit zulke dingen omgehad," zei hij
tegen Willem, terwijl hij minachtend aan z'n verband
trok.
„Ja, maar moeder zegt, dat het goed voor je i , du
moet je het er maar omlaten ."
Beekman wa er met z'n oldaten nog een op uitgetrokken en had in een wijden kring om het blokhui
gemarcheerd . In het kreupelhout, leunende tegen den
tain van een reu achtigen eik, die, geheel of ge cheiden
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van de overige boomen nog grooter leek, dan hij werkelijk wa , vonden ze een roodhuid .
De man cheen zwaar gewond, daar een kogel hem
den linkerarm nagenoeg verbrij zeld had .
Voorzichtig nam men hem op en voerde hem naar
de nederzetting . Zoo goed en kwaad al het ging, verbond moeder hem, hoewel ze weinig hoop koe terde,
den ongelukkige in het leven to houden.
„Je kan nooit weten," potte De Haan, „die rood .huiden zijn taai yolk . Ik geloof, al je hun armen en
beenen af choot, dat ze zonder ledematen nog voortkropen."
De Tijgerkat moe t ook een naar den gevangene
zien. Zoodra hij echter bemerkte, wien vrouw Barend z
wilde helpen, tiet hij haar ter zij de en bromde
,,Laat hem terven, then hond ; het i de medicijnmee ter ! Die kerel i met den Beer de chuld van
alle ."
Zonder zich een oogenblik boo to toonen, trad
moeder kalm weder nader en zei, terwij 1 ze een medelijdenden blik op den roodhuid wierp
„Ik kan begrijpen, Tijgerkat, dat jIj er zoo over
denkt, maar dat doen wi j gelukkig niet . Onze 'god dien t chrij f t voor, dat we onze vij anden moeten vergeven en kwaad met goed vergelden ."
Die redeneering ging het opperhoof d to hoog ; hij
liet vrouw Barend z daarom voortgaan met haar
liefdewerk, to meer daar de anderen hem een verder
optreden zeker zouden belet hebben en verliet chokchouderend het vertrek, in zich zelf mompelend
,,Die witgezichten zijn gek . Al 't Bi onhaar her telt,
teekt hij uit dankbaarheid mi chien den boel in
."
brand, maar van mij i hij nog niet of
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Op ver chillende plaat en had het blokhui door den
aanval nog al geleden en met een bezorgd gezicht keek
vader Barend z naar de zwart geblakerde plekken
naa t de deur. Hoe moe t hij dat vernieuwen?
Beekman klopte hem echter op den chouder en
troo tte
,,Dat alle komt in orde. Wat dunkt je, al ik je de
eer te week een tiental mannen achterliet, om je to
helpen. Zelf moet ik zoo poedig mogelijk terug naar
het fort."
Het gelaat van Barend z klaarde geheel op
,,Dat aanbod neem ik gaarne aan . Mag ik ze dan ook
gebruiken voor het her tellen van het huff ?"
,,Voor alle , wat je noodig acht ."
,,Uit tekend, want er valt heel wat to doen ."
Den volgenden morgen vertrok Beekman met de
helf t van z'n troepen. De Haan vergezelde hem .
De familie Barend z deed haar redder tot de landing plaat uitgeleide .
,,Nogmaal bedankt, kapitein," riep moeder, terwijl
ze de vertrekkenden toewuif de, „en De Haan, doe vooral de groeten aan buurvrouw en vraag, of ze een een
dagj e overkomt .'
„Ik zal de bood chap overbrengen," antwoordde de
oude, „en het be te !"
Barend z zette z'n mannet j e flink aan het werk, en
wederom vernam men den eentonigen, dreunenden
lag van de bijl, gevolgd door het rui chend neerploffen
der woudreuzen. Elder knar ten de zagen, tiktakten
de hamer en droeg men planken aan en na eenige
dagen wa het huff terker dan vroeger .
De Tijgerkat nam nel in beter chap toe, vlugger dan
't Bi onhaar, doch dank zij den goeden zorgen van
De Landverhuizer .
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vrouw Barend z ging de medicijnmee ter wel vooruit,
alleen zou de linkerarm tij f blij ven.
Het opperhoofd verlangde er naar, z'n dorp to bezoeken en zoodra hij zich terk gevoelde, loop hij uit
,,de Duiventil."
Willem ontdekte hem.
,,W aar ga je heen ?"
,,Naar m'n wigwam ."
,,Alleen ?"
,,Natuurlijk."
,,Zou je vader niet vragen, eenige oldaten mee to
geven?"
,,Die witmen chen !"
Het opperhoofd lachte champer.
„Ik heb hun hulp niet noodig ."
,,Mag ik mee ?"
„Jawel, maar zwijg dan nu ."
Zij gingen op weg . Hoewel ze het pad reed herhaaldelijk hadden geloopen en elke boom, elke truik hun
bekend wa , keken ze cherp rond . Niet bijzonder
viel echter to ontdekken . Overal dezelf de plechtige
tilte, een enkelen keer lecht verbroken, door het
opvliegen van een vogel of het voort nellen van een
eekhoorn.
Eindelij k teekenden zich de rieten daken der wigwam tegen het donkergroen van het geboomte, doch
geen rookwolkje kronkelde zich tu chen de parren,
geen lach weerklonk, alleen klaterde het beekje in
ru telooze eentonigheid.
,,Het dorp lijkt wel uitge torven," flui terde Wim.
De Tijgerkat hield de hand boven het oog en tuurde .
Toen vervolgde hij z'n weg en bevel :
,,Ga mee ."
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Men trad het dorp binnen, doch alle hutten waren
verlaten . Dat de bewoner overhaa t de vlucht hadden
genomen, bleek uit het hui raad, hetwelk overal verpreid lag. Hier zag men een vlee chpot, verkleumend
boven een uitgebrand vuur, daar lingerden een paar
huiden hoog tu chen de takken, verderop truikelde
men over eenig gebroken vaatwerk .
Willem voelde zich beklemd, to midden van deze
drukkende tilte, doch het opperhoof d chreed met
groote tappen naar z'n hut.
Daar eat een oude vrouw . Het wa de moeder van
den Tij gerkat. De oude keek niet op of om, ze taarde
lecht in een vuurt j e, waarboven een pot j e tond to
pruttelen .
Zwij Bend zette het opperhoof d zich naa t haar neer,
haalde z'n pij p voor den dag en begon to rooken .
Willem tond er naa t en keek van den een naar de
ander. Neen van zulke koudbloedige chep el kon hij
zich Been voor telling vormen.
Eindelij k wa de pij p uitgerookt en de Tij gerkat
klopte de a ch op den nagel van z'n duim .
De oude chepte een bord oep op en met onvertoorbare kalmte werkte het opperhoof d den inhoud
naar binnen.
Toen gaf hij het bord terug en prak :
,,Zeg den anderen, dat ze terug kunnen komen . Men
zal hun geen kwaad doen, alleen de Zwarte Beer zij op
z'n hoede ; al ik hem tref, werp ik hem voor de dieren
de veld ."
De oude knikte ; ze had het begrepen .
De Tijgerkat tapte op en Willem volgde hem .
Zoodra zij het dorp achter den rug hadden, vroeg hij
„'War zijn ze ?"
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„In het bo ch ; daar houden zij zich chuil. Ze zullen
nu wel poedig terugkeeren ."
Een week daarna vertrokken de oldaten naar het
fort en een dag of wat later wa ook de medicij nmee ter verdwenen.
" Avond to voren wa de Tij gerkat naar z'n dorp j e
of gerei d om er een tweede bezoek of to leggen en
had Barend z op het hart gedrukt, vooral op den
regenmaker to letten .
En nu wa hij weg ! Elken dag had moeder hem
verbonden en nel nam hij in beter chap toe . Dikwijl
had men getracht, hem aan het preken to krij gen, dock
nimmer antwoord ontvangen . Hoe hij ont napt wa ,
bleef een raad el .
De deur had vader zorgvuldig ge loten en den leutel
onder z'n hoof dku en verborgen. Het lot bleek ook
in goeden taat .
De eenige verklaring, die men er aan kon geven wa ,
dat de roodhuid door het luik op het dak geklommen,
zich daarop lang een der tammen had laten zakken .
Hoe het zij, hij wa ontvlucht.
,,Het i toch een ondankbare vlegel !" mompelde
Hein, „de Tij gerkat had wel gelij k, dat het malligheid
i , on aan die lui to toren."
Doch moeder antwoordde treng
,,Foei jongen, dat i geen taal ! Moeten we dan
iemand helpen, om daarvoor bedankt to worden ?
Anderen bij to taan i lecht onze plicht, denk maar
een aan den barmhartigen Samaritaan ."
Hein zei niet , maar Marie riep vroolij k
„Ik ben eigenlijk blij, dat hij weg i , moeder. We
zijn nu weer zoo gezellig met on eigen hui houden,
die oottenkijker kunnen we be t mi en,"
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De Tijgerkat vond het dorp weder, zooal hij het
altijd gekend had . Iedereen wa weer teruggekeerd en
al of er niet gepa eerd wa , begroette men het opperhoof d . Toen deze echter naar den Zwarten Beer vroeg,
haalde men de chouder op. Waar die zich beyond,
wi t men niet.
,,Gevlucht," mompelde er een .
,,Welken kant ?" drong de Tij gerkat .
,,Naar het We ten," luidde het antwoord, doch de
loen che blik van den preker overtuigde het opperhoof d er van, dat deze onwaarheid prak.
Hij zette z'n onderzoekingen daarom niet verder
voort, maar begaf zich naar z'n wigwam .
Meer dan een week had hij reed in het dorp doorgebracht, toen hij op zekeren dag Hein op zich zag
of komen.
Verwonderd keek het opperhoof d zijn bezoeker aan
lecht een enkelen keer wa Hein met hem meegewee t. Wat kwam die doen?
Hij zou het poedig vernemen .
„I Willem ook bij je?" riep Hein den roodhuid toe .
,,Willem? Teen, wat i er dan?"
,,Willem ging van morgen zooal altijd, de akker
rond. Tegen het ontbijt i hij dan terug. Hoelang we
vandaag echter ook op hem wachtten, hij ver cheen
niet. We zijn hem gaan zoeken, doch vonden niet .
Eindelijk zei moeder : ,Ga een even naar het dorp,
mi chien i hij bij den Tij gerkat ."
,,Hier i hij niet gewee t !" antwoordde de roodhuid.
,,Daar zit wat achter ; Willem i een flinke jongen en
zal niet licht een ongeluk krijgen ."
Dat wa Hein volkomen met hem een , hij had reed
dezelfde opmerking gemaakt . Ook moeder wa erg

166
ongeru t ; ze begreep er evenmin wat van . Ze zond
Hein naar den roodhuid, hoewel ze bijna zeker wi t,
dat Wim daar niet zou zijn . Nog nooit wa hij weggegaan, zonder vooraf to vertellen, waarheen hij zich
zou begeven.
De Tijgerkat wa onmiddellijk gereed, Hein to vergezellen . Eer t terug naar het blokhui . Men kon toch
niet weten, mi chien wa Wim er.
Barend z tored aan de deur op den uitkijk .
,,Nu ?" - riep Hein.
,,Hij i er niet !" klonk het terug .
,,Dan zullen we zoeken," gromde de Tijgerkat, keerde , zich om en begon met een echt peurder oog z'n
ontdekking tocht.
Hij wierp zich op het pad, dat naar de velden leidde
en zocht en zocht. Toen tond hij op en vroeg aan
Barend z, die ang tig al z'n bewegingen gevolgd had
„Heef t hij den bond bij zich ?"
ja.11
,,Hm, dan heb ik het," antwoordde de ander, ,,daar
i z9n poor."
Barend z keek naar den lichten indruk, then de roodhuid hem wee . Neen, dat had hij zelf nooit gevonden.
De Tijgerkat volgde nu alle kronkelingen, welke de
weg aanwee . Op een enkele plaat had Wim een
oogenblik til ge taan, daar kon men den indruk van
z'n voeten duidelijker in het gra opmerken.
Barend z en Hein bleven den Indiaan op de hielen .
Eindelijk hadden zij het veld afgeloopen. Hier aarzelde de Tij gerkat een econde, doch weldra had hij
weder een poor gevonden .
Wim wa blijkbaar het bo ch ingegaan, door eer
opening, die zich in de heining beyond.
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Vader en zoon zagen elkaar vreemd aan : zou Wim
toch werkelij k een anderen kant zij n uitgeloopen ?
Doch nu tiet de roodhuid een chellen kreet uit. Met
den voet chopte hij onder de truiken en daar lag he t
lijk van Bruin . Een pijl tak hem door het lichaam .
De Tij gerkat lag reed op de knieen en lette op elk
gra prietje. Barend z tond op heete kolen. Zijn vermoeden, dat Wim een ongeluk wa overkomen, were
teed terker .
Nu prong het opperhoof d' op ; z'n oogen f onkelden,
hij zag er vree elij k uit . Toen zei hij
,,Wim i door roodhuiden meege leurd . Er waren er
drie . Ze hebben hem gebonden . Natuurlijk werk van
den Zwarten Beer ."
Barend z verbleekte .
,,Meege leurd ? --- Wim gevangen ? --- Waarom zouden zij dat doen ?" tamelde hij .
De Tij gerkat haalde de chouder op . Reed vervolgde hij het poor . Het wa nu duidelij k to zien
Wim had zich blijkbaar laten lepen.
Met een bocht ging het naar de rivier.
,,Dat heb ik gevree d," mompelde het opperhoofd,
,,gauw Hein, naar hui , haal de chuit !"
Dit liet Hein zich geen tweemaal zeggen en hij holde
dadelijk terug .
Barend z en de Tijgerkat trokken onderwijl verder .
Aan den oever waren in de vochtige klei de voet tappen
van ver chillende men chen to be peuren. Men vond
die van Wim dadelijk terug ; terwijl de anderen bloot voet waren gewee t, had hij choenen aangehad . Ook
lag er een knoop.
Barend z raapte hem op en bekeek het ding . Door
de gaatj e taken ver chillende draden .
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,, Kijk een ," zei de met elaar. ,Wim beef t then
met opzet achtergelaten, het garen i tukgetrokken."
De Tijgerkat nam eveneen het eenvoudige voorwerp
in de hand .
,, Slimme jongen," knikte hij .
Lang behoef deu ze niet to wachten, want reed vercheen Hein. Hij had een tel nieuwe riemen genomen
en trok de chuit met kracht door het water .
De beide anderen tapten in.
,,Waar nu heen ?" vroeg Barend z, „op de rivier i
ongelukkig geen poor achtergelaten ."
De Tij gerkat nam de riemen .
,,We moeten zoeken," antwoordde het opperhoof d .
Tegelijk tak hij de rivier over en zoodra hij den
anderen oever bereikt had, choof hij de kano in het
riet en vervolgde
,,Nu maar uitgekeken . We gaan troom op."
Voorzichtig werd er voortgeroeid, terwijl alien hun
oogen flink den ko t gaven.
Hoe cherp ze echter ook tuurden, nergen be peurden ze een plek, waar het gra betreden of een tak
gebroken wa . Barend z werd ongeduldig .
,,Zouden wij niet aan wal gaan, mi chien zien we
dan eerder iet ."
De Tijgerkat chudde het hoofd . Met die blanken
kon hij niet praten, die waren immer zoo haa tig ; wa
hij maar alleen gegaan .
Plot eling vernam men gerit el tu chen het geboomte. Een krachtige arm drong eenige takken ter
zij den en de Zwarte Beer tond voor de verbaa de
reiziger .
Eer dezen echter iet konden zeggen had de rood-
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huid reed z'n boog aangelegd en norde een pijl door
de lucht.
De Tij gerkat laakte een zucht : hij wa in de bor t
gewond.
Een duivel ch gelach, waardoor de vogel in de boomen op chrikten, doortrilde de lucht en deed het opperhoofd de oogen op laan . Met bovenmen chelijke inpanning verhief hij zich en greep naar z'n tomahawk,
doch voor hij deze kon opheffen, zonk hij weer neer .
Nogmaal weerklonk hetzelf de atani ch geluid en
zonder zich om de blanken to bekommeren, verdween
de roodhuid tu chen de truiken .
Alle wa zoo nel of ge peeld, dat de Beer uit het
gezicht verdwenen wa , voor Barend z of Hein er aan
konden denken zich to verdedigen. Hoe peet het hun,
dat zij in hun haa t vergeten hadden, geweren mee to
nemen, ander -- maar zou de Beer zich vooraf er niet
van overtuigd hebben, dat z'n vervolger ongewapend
waren ?
Hoe het zij, men wa machteloo .
,,We moeten dadelijk terugkeeren, vader en onze
wapen halen, later kunnen we het poor vervolgen,
kijk, aan den oever taat jui t die dikke eik, dat kunnen
we makkelij k onthouden ."
Barend z knikte. Hij lag bij den Tij gerkat geknield,
die bewu teloo in de chuit gezonken wa .
,,Zou hij dood zijn, vader?" vroeg Hein, terwijl hij
een blik van medelijden op hun tochtgenoot wierp.
,,Nog niet, maar ik vree , dat hij gevaarlijk gewond
i , de pij 1 beef t echter niet het hart getroff en, ik denk,
een vinger er boven ."
Onderwijl wendde Hein de boot en voortge tuwd
door den troom ging het nel naar het blokhui .
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Barend z cheurde een zakdoek in reepen en trachtte
daarmee het bloed to telpen, dat bij tu chen poozen
uit de wond gut te en over de roodbruine huid
troomde.
De Tij gerkat loeg de oogen op en flui terde
,,Water."
Daaraan kon men hem poedig helpen, Barend z
chepte een handvol uit de rivier en laaf de den gewonde.
De woning wa poedig bereikt . Moeder, Marco en
Marie tonden aan de aanlegplaat .
,,Heb je wat gevonden?" chreeuwde de Italiaan uit
de verte.
„Ja," riep Hein terug, die het droevig ongeluk voor
moeder zoo lang mogelij k wilde verbergen .
,,Waar i Wim dan?" vroeg Marie .
Hein legde de chuit va t en nu be peurde men den
gewonden Tij gerkat.
,,Mijn God, vader, wat i er toch gebeurd ?" tiet
moeder uit.
Barend z zag ontzettend bleek .
„Ik weet het niet, moeder," zei hij eindelijk, terwijl
hij z'n vrouw bij de hand vatte . „De Tijgerkat denkt,
dat Wim gevangen i . Bruin wa gedood. We hebben
het poor der roover gevolgd, tot dat onverwacht
onze vriend door een der kerel i neerge choten."
,,Maar waar i Willem?" herhaalde moeder.
„Ik weet het niet. We waren ongewapend en konden
de churken niet vervolgen ."
Moeder loeg de handen voor de oogen en bar tte
in een krampachtig nikken uit. O ok Marie en Marco
waren geheel ontdaan, alleen Hein begreep, dat er
gehandeld moe t worden .
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,,Help me, Marco," zei hij, ,laten we den Tij gerkat
in hui dragen, al die terf t, vinden we onzen Wim
nooit ."
Moeder hoorde die woorden .
,,Nooit !" gilde zij, ,maar dat i onmogelijk . Ik zal
den Tij gerkat verplegen al m'n eigen kind, dag en
nacht en God zal on helpen . Hij zal niet toelaten, dat
onze Wim in de wilderni omkomt !"
En moedig, nu zij een doel voor oogen had, vergat
ze voor een oogenblik haar chrijnend verdriet, chreed
op den roodhuid toe en zei :
„Ja, vriend, ik zal je verzorgen en verplegen, beloof
je me, al je ooit beter wordt, Wim to zoeken, net zoo
lang, tot je hem vindt ?"
„Ja," i te de Tij gerkat .
Veel-kon hij niet preken, doch de flikkering van het
oog vertelde meer dan ellenlange zinnen .
Moeder Barend z wa dan ook volkomen overtuigd
van den goeden wil van den gewonde en antwoordde
,,Ik houd je aan je woord ."

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK .
WIM BI J DE SEVERS .

Vroolijk, al altijd, wa Wim then morgen naar het
veld gegaan. Bruin, blij dat hij meemocht, wa tegen
hem opge prongen, om vervolgen met echte hondenuitgelatenheid vooruit to nellen, gauw een gat to
graven en nog vlugger terug to keeren .
„Koe t, hond !" lachte Wim, toen Bruin hem in
woe te vaart bijna omverwierp.
Toen nam het dier een grooten zwaai en bleef naa t
z'n mee ter dartelen .
Belang tellend zag deze naar het graan en verheugde
er zich in, dat het gewa zoo mooi tond. Op een enkele
plaat bleef hij taan en trok wat onkruid uit den
grond.
Zoo bereikte hij den zoom van het wood ; duidelij k
bemerkte hij de poren van eenig wild .
„We moeten een paar vallen zetten," mompelde hij,
,,die vo en wroeten alle omver. De heining laat ook
to wen chen over."
Bruin liep weer vooruit en choot het bo ch in.
,,Hier Bruin, hier jongen!" riep Wim, dock hoe gehoorzaam de hond ander ook wa , nu nuffelde hij
rond en groef nel de aarde Veg, aan den voet van
een beuk.
Wim werd nieuw gierig en volgde z'n rnetgezel.
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,,Zeker een of ander dier," dacht hij .
Plot eling voelde hij een trik om het lijf, toen een
ruk en hij lag, zoo lang al hij wa , op den grond.
Onmiddellij k prong een roodhuid toe, en drukte hem
een prop in den mond, vervolgen onder de armen genomen, werd hij door een paar roover meege leurd.
Van Bruin zag hij niet meer . We weten reed , hoe
het met het dier afliep .
Wie z'n aanvaller waren, vermoedde Wim eer t
niet, maar weldra herkende hij den Zwarten Beer en
het Witte Bi onhaar.
Na den mi lukten aanval had de eer te teed in de
buurt gezworven ; bij een poging wilde hij het niet
I aten, z'n wraak zou hij koelen, wat het hem mocht,
ko ten . Den dood van z'n zoon vergaf hij den Tij gerkat nimmer.
Dagen had hij rondgedoold en al z'n Indiaan che
luwheid inge pannen, om een plan van marteling
to ontwerpen, waardoor hij het opperhoof d kon
treff en.
Hem dooden wa iet , waaraan hij pa in de laat te
plaat dacht. Ja, al hij hem aan den f olterpaal wi t,
dan wa het let ander , dan zou hij bewij zen geven
van een vindingrijkheid, waarover zelf de roodhuiden
verbaa d zouden taan, doch zoover zou het niet
komen, dat genot mocht hij niet maken. Maar wat
dan ? Hem eveneen treffen in z'n lief te betrekkingen ?
Maar de Tij gerkat had geen kinderen, en de oude
moeder van het opperhoof d laten ondergaan, wat hij
den zoon had toegedacht, wa ook niet raadzaam, dan
kreeg hij den geheelen tam tegen zich . Want diep i
het ontzag voor den ouderdom den Indiaan in het
hart gegrif t .
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Eindelijk choot het den Beer to binnen, dat het
opperhoofd veel op had met Willem Barend z.
,,Die dan eer t en later hij," grijn de hij .
Zoolang de Tij gerkat op het blokhui vertoef de, telde de luwe Beer z'n plan uit, dock uit tel zou bij hem
geen of tel worden. Hoe vaak had hij geduld geoef end !
Had hij niet een tweemaal vierentwintig uur achter
een boom gelegen, loerend op een beer, then hij wou
treffen en zou hij dan nu niet kunnen wachten, nu hij
z'n wraak wilde bevredigen ? Met een tweetal volgelingen zwierf hij rond. Dezen hadden evenmin al hij lu t
naar het dorp terug to keeren en of to hangen van de
nukken van den Tijgerkat .
Toen het den medicijnmee ter to eng wa geworden
op de ,Duiventil" had deze poedig het poor van z'n
vrienden gevonden en zich bij hen gevoegd .
Op het opperhoofd wa het Bi onhaar niet minder
gebeten dan de Beer, doch over de plannen met betrekking tot Willem wa de medicijnmee ter niet be t
to preken . Hoewel een roodhuid, gevoelde hij toch
tegenover de blanken en vooral ten opzichte van moeder
Barend z, to veel verplichting to hebben, dan dat hij
haar dadelijk wilde ,beloonen", door haar zoon to
vermoorden .
Lang en breed had de Beer er met hem over geproken. Ongaarne wilde hij de hulp van z'n makker
mi en, doch eindelijk gaf hij zich in zooverre gewonnen,
dat hij er in toe temde Wim gevangen to nemen, maar
verder geen let el to doen .
„La t hij jou tot zoon zijn," drong de medicijnmee ter .
Dat voor tel lachte den Beer toe . Kon hij zich nog
beter wreken, dan het kind der blanken, al roodhuid
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op to voeden ? Ver cheidene dagen had on viertal op
de loer gelegen . Een kano lag gereed, om dadelij k de
rivier over to teken . Zij begrepen zeer goed, dat wilde
hun toeleg gelukken, zij zich haa ten moe ten zich to
verwij deren.
Ver chillende keeren hadden zij Wim gezien, doch
nimmer alleen, maar eindelij k lachte de f ortuin hun toe .
Die hond moe t echter on chadelijk gemaakt, maar
hoe?
Alle ging echter boven verwachting . Wim liep, al
het ware in de val . Zoodra de Beer begreep, dat de
blanke alleen de akker zou rondloopen, had hij een
dooden vo , dien hij in de hand hield, van of den zoom
van het woud lang den grond ge leept en eindelij k
aan den voet van een der woudreuzen begraven .
Op den reuk van het wild nelde Bruin het bo ch in
met het on bekend gevolg .
Haa tig trokken de roover , toen hun plan gelukt
wa , naar de Delaware . In het begin trachtte Wim
zich to verzetten, doch toen hij de banden dieper in
het vlee ch voelde dringen, en de dreigende blikken
zag, die op hem gericht werden, begreep hij, dat tegentand nutteloo zou zijn .
Men bereikte de rivier en terwij l de roodhuiden hun
kano uit het riet trokken, cheurde Wim den onderten knoop van z'n bui en liet dien voorzichtig naa t
zich neervallen . Toen zette hij den voet er op en een
lach van voldoening gleed hem om de lippen . Hij had
althan iet gedaan, om z'n poor to kunnen vinden .
De kano wa een Lang, mal vaartuig, waarin men
lecht achter elkander kon zitten, doch hoewel Wim
du niemand naa t zich kreeg en men z'n banden had
lo gemaakt, lette de Beer, die tegenover hem plaat
De Landverhuizer .
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nam op elk zijner bewegingen . Aan ont nappen wa
dan ook geen denken en voortge tuwd door een vier_
tat riemen, choot het ranke vaartuig je makkelij k over
het water . Ruim een uur ging het troomopwaat , toen
richtte men zich naar den oever .
Zoodra de wal bereikt wa , liet de Beer het vaartuig
zinken en ging men op kleinen af tand van den oever
terug. De Beer hoopte op vervolging en wen chte z'n
vijanden nog van harte een gevoeligen lag toe to
brengen, eer hij z'n rei voortzette.
De Groote Gee t wa blijkbaar met hem .
Terwij l de overigen zich in een kleine vallei een legerplaat op loegen, legde de Beer zich tu chen het riet.
Zoo wachtte hij wren, onbeweeglijk, lecht tarende
naar de kleine golf je , die in ru telooze beweging hun
klot end maatgezang neurieden . Som vielen hem de
oogen dicht en dreigde hem de laap to verra en, maar
dan dompelde hij ver chrikt het hoof d in den kri talhelderen vloed.
Eindelij k werd hij voor z'n hal tarrig toeven beloond, rijker dan hij had durven hopen . Daar ontdekte
hij toch de boot, waarin de Tij gerkat zich beyond .
Deze leidde du de vervolging, en wi t reed , wat er
voorgevallen wa . De Beer voelde in tinctmatig, wat
er bij het opperhoofd moe t omgaan . De pijn, die hem
zou chrijnen, kon hij ontleden tot in de fijn te vezelen .
Had hij haar niet zelf gevoeld, veel dieper zelf , dan
deze den Tij gerkat kon treff en ? Bij hem wa het vaderhart, bij den ander lecht de vriend, die zou weeklagen . Doch hij zou er een eind aan maken . De Tij gerkat mocht lecht in z'n herinnering blijven be taan .
Met den bloeddor t van een tijger verbeidde de Beer
het oogenblik, waarop hij z'n vijand kon be pringen .
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Voorzichtig choof hij eenige takken ter zijde . De
boot naderde langzaam . Met voldoening zag hij hoe
onbezorgd z'n vervolger hun weg voortzetten, alleen
de Tij gerkat kon hem dwar boomen, die anderen hadden er geen ver tand van, welke ei chen de wilderni
telde, en een tinteling van hel che vreugde deed z'n
oogen chitteren. Hij moe t zich bedwingen, om niet
op to pringen en to juichen en daardoor z'n vij and to
waar chuwen . Hoe kalm hij ander ook wa , hoe vaak
hij den dood in allerlei vorm onder het oog had gezien,
nu voelde hij, dat hem het hart tegen de keel
bon de.
Daar choof de kano tu chen het riet . De Beer glimlachte, hij trad to voor chij n en volvoerde z'n plan .
Toen hij den Tij gerkat zag neer torten, doortintelde
een gevoel van bevredigde wraakzucht z'n geheele
wezen en fier, met opgeheven hoof d, chreed hij naar
z'n landgenooten.
Zonder eenig blijk van ongeduld to geven, hadden
dezen op hem gewacht . Willem wa onder een boom
gekropen, de medicijnmee ter trekte zich naa t hem,
de twee anderen hadden een vuur aangelegd en een
ree, die onderweg ge choten wa , aan het pit ge token .
Belang tellend zag Wim toe . Het ging er bij de rood
huiden toch nog een beetje primitiever toe, dan bij hen
op het blokhui . Vooral de wijze van vuurmaken intere eerde hem . Z'n bewaker mi ten een vuur lag,
maar telden zich tevreden met een paar tukken hout,
waarin zich een opening beyond, nel rondgedraaid en
na eenige oogenblikken ont tond er rook, weldra gevolgd door een vlam . Nu brandde het vuur poedig op
en prikkelden heerlijke geuren van gebraden wild de
reukzenuwen.
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De Zwarte Beer ver cheen, een zegevierenden glim-lach om de lippen.
,,De Tijgerkat, het val che opperhoofd der Sioux i
van de aarde weggevaagd ; door deze hand i die hond
gevallen !" galmde hij trot ch, terwij 1 hij de rechter
omhoog hief.
Een woe te vreugdekreet doortrilde het woud en
belang tellend drongen de roodhuiden zich om hun
aanvoerder, die nu uitvoerig vertelde, wat er wa
voorgevallen.
Wel ver tond Wim niet alle , daarvoor wa hij to
weinig op de hoogte met de taal der Indianen, maar
toch vernam hij genoeg, om al z'n hoop to voelen
ontzinken .
,,De Tij gerkat zal me verlo en !" had hem teed in
de ooren geklonken en nu werd dien dood tij ding uitgekreten . Wie zou hem nu helpen ? Wat zou z'n lot
worden?
Moedeloo wierp hij zich achterover, de tranen welden hem in de oogen, doch toen flit te het hem door
het brein
,,Geen zwakheid toonen, Wim. Je hebt zoo vaak gehoord van dappere landgenooten, wee niet minder dan
zij, verneder je niet voor die roodhuiden, ze zouden
je maar uitlachen l"
De medicijnmee ter hield hem een tuk wildbraad
voor. Eer t meende Willem to weigeren, maar hetzelf de oogenblik greep hij er naar .
Geen kinderachtigheid ; eten moe t hij, terk blij ven
en dan afwachten ! Wachten, zoo lang, tot hij gelegenheid vond to ont nappen, want dat tond bij hem va t
bij die roode kerel blijven, deed hij niet.
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Na een uurtje werd het kamp opgebroken en ging
het regelrecht naar het Noorden .
De weg leidde dwar door een groot bo ch, indrukwekkend door z'n f or che boomen, onbegaanbaar door
lingerpaden en kleine truiken, kuilen en omgewaaide
woudreuzen, belangwekkend door z'n ongereptheid .
Vogel hupten vroolijk van tak tot tak en blikten
nieuw gierig naar de mannen, die zich een pad baanden door de hee ter . Ver chillende marmotten, buning en vo en chrokken op en vluchtten ; een enkele
lang i te tu chen het gebladerte en werd door den
Beer, die vooraan ging, onver chillig ge pie t en ter
zijde geworpen . Zoo ging het uren ver, zonder dat een
enkel woord ge proken werd.
Het werd dui ter, de zon neigde ten ondergang, doch
gelukkig wa het einde van het bo ch bereikt ; de
boomen tonden wijder uit elkander, naar het We ten
teekende zich een lichte treep tu chen het gebladerte
en duidelijk vernam men het rui chen van een
beekje .
Nog een honderd meter en een vriendelij k riviert j e
poedde zich voort tu chen welig begroeide oever ,
een oord, dat tot ru ten uitnoodigde .
,,Hier blijven we van nacht !" beval de Beer.
Wim, die gedurende den geheelen tocht geen zucht
ge laakt had, maar ru tig naa t den regenmaker had
voortge chreden, wierp zich op het gra neder en toen
de medi-cijnmee ter hem een wolf huid toereikte, liep
hij, ondank alle , wat hij then dag beleefd had, tertond in.
Hoelang hij ge lapen had, wilt hij niet, doch nog
waren de nevelen niet opgetrokken en ru tten de
vogel in hun ne tje, toen hij werd opge chrikt door
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een eentonig getik, al of iemand met de Platte hand op
een tafel loeg.
Wim wreef zich de oogen uit. Er waren eenige
minuten noodig, om zich to herinneren, waar hij zich
beyond. Toen choot hem alle weer binnen : de ontvoering, z'n ang t, de tocht door het bo ch en duidelijker dan den vorigen avond drong zich bij hem de
gedachte aan z'n ouder op. Hoe zouden die zich gevoelen ! En vooral hoe zou het met z'n moeder zijn ?
Die goede ziel, hoe zou ze weeklagen ! Kon hij haar
maar bericht turen, dat hij gezond wa . En wat wa
er met den Tijgerkat gebeurd? Zou die werkelijk flood
zijn ? Maar kon hij nu niet ont nappen ? Zoover wa
hij nog niet van hui en wanneer hij den troom van
het beekj e volgde, kwam hij tellig bij de Delaware en
dan wa de re t niet moeilij k meer .
Voor zoover de dui terni het toeliet, trachtte Wim
den omtrek to verkennen . Op geen meter of tand lag
de Zwarte Beer, terwijl dien makker en de medicijnmee ter aan de andere zij de, doch eveneen in z'n
nabijheid een ru tplaat hadden gevonden.
Wim gevoelde volkomen het gevaarlijke van z'n
poging, doch werd daarom er niet van of ge chrikt.
Voorzichtig tond hij op, niemand verroerde zich .
Aarzelend deed hij een tap. Bewoog de Beer zich
of wa het verbeelding ? Nog een pa , nu op de teenen
verder . Het hart klopte hem neller ; zou het hem gelukken ? Een klap voelde hij zich een lu om het hoof d
geworpen en makte hij op den grond . De Beer had
hem be pied en hem jui t, toen hij zich vrij waande,
een la o omgegooid .
Wim gaf zich overwonnen. Onzacht wa hij ter aarde
geworpen, het dreunde hem nog in het hoof cd,
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Het opperhoof d tond naa t hem. De Beer lachte,
doch het wa een lack van leedvermaak, die z'n hardvochtige trekken nog leelijker deed chijnen.
,,Dat i mi , jongen," grijn de hij, ,al je het nog
een waagt, rij g ik je aan m'n peer."
Wim antwoordde niet . Wat zou hij er ook op zeggen ? Wa het mi chien niet ver tandiger, voorloopig
in z'n lot to beru ten? Wellicht deed zich later een
gun tiger gelegenheid voor .
Hij loot de oogen, hij voelde zich nog niet geheel
van den chok bekomen .
Ook de andere roodhuiden waren opge prongen . De
medicijnmee ter trad op hem toe en zei
,,Blankjong, niet ontvluchten ; altijd mi . Laat dat
maar aan roodhuid over ."
Ja, daarin had de regenmaker gelijk : die ver tonden het beter . Wim voelde het touw nog om het
lichaam .
Voorloopig zagen z'n bewaker niet meer naar hem
om. Ze begrepen heel goed dat hij geen tweede poging
tot ontvluchten zou wagen . Bovendien viel er veel voor
hen to doen . Het bleek toch, dat de beek wemelde
van bever .
Het wa hun werken gewee t, waardoor Wim gewekt wa en naarmate hij zich beter in z'n lot chikte,
telde hij meer belang in z'n omgeving .
Wat hij zag, wekte ten zeer te z'n nieuw gierigheid
op. Hoog boven het water verhieven zich een aantal
hutten, amenge teld uit dunne boorn tammen en
akken, tot een tevig geheel vereenigd door tu cllengevoegde teentje en klei, met welke laat te tof ook
het geheele gebouw overdekt cheen. Het dak wa van
een luchtgat voorzien. Elke woning verleende hui -
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ve ting aan een of twee familie bever , vier ouder en
ze of acht jongen .
Vroeger op het fort en later van den Tij gerkat had
Wim wet gehoord, dat er zulke dieren be tonden, doch
daar hij gedurende de jaren, die hij nu in Amerika vertoefde, niet veel verder wa gewee t dan het blokhui ,
had hij ze nimmer gezien.
Nauwlijk hadden de roodhuiden de werkzame ga ten be peurd of hun jager lu t kwam boven . Niet
alleen wa toch het vlee ch zeer makelijk, maar de
huid leverde een ko tbaar bont.
Wim zag, hoe de Beer naar de rivier loop en op een
grooten bever aanlegde. Het dier vermoedde geen
kwaad. Op z'n achterpooten tegen een boom gezeten,
lien Wim met de handen niet om pannen kon, knaa gde
hij met z'n cherpe groote nij tanden den tam in het
rond door. De chor , die vrij kwam, werd makelijk
opgepeuzeld.
De Beer had lang en zorgvuldig gemikt . Toen
choot de pijl van de pee en ruggeling viel het
dier neer.
Hoewel het chot lecht een fluitend geluid verwekte, wa het kraken der takken, door den val van
den bever veroorzaakt, terk genoeg, om de overige
bever to doen chrikken. Link en recht prongen
ze van den oever in de rivier, doken nel onder en vertoonden zich niet meer aan de oppervlakte. Waar
zouden ze gebleven zijn ? De roodhuiden wi ten het
wel. Ze hadden de woningen der knaagdieren meermalen onderzocht en kenden de inrichting .
In de hut lag toch een vloer, even boven den waterpiegel, begroeid met riet en be trooid met hout
paander . In den vloer wa een opening, waarcloor de
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bewoner onder water door, naar buiten konden
geraken .
Terwijl de Beer en de medicijnmee ter door de beek
waadden, wachtten de twee andere roodhuiden met
den boog in de hand, aan den oever .
De rivier wa niet zoo diep, of de jager konden, nu
een wadend, dan weer zwemmend de hutten makkelijk
bereiken . Zoodra zij bij de eer te waren, taken zij hun
peer door de opening en vernamen een klagend geteun. De bever , in hun woning aangevallen, vluchtten
door den vloer in het water. Hoewel uit tekende zwemmer , waarbij de breede roeipooten, van zwemvliezen
voorzien, flinke dien ten bewezen, konden ze niet
langer dan twee minuten onder blijven .
Hierop rekenden de jager en zoodra er een neu of
een kop boven de oppervlakte ver cheen, need weder
een pijl door de lucht.
De jacht maakte de jager teed meer opgewonden
en hoewel hun buit reed groot wa , zetten ze hun
moordtocht onvermoeid verder .
Aanvankelijk had Wim den trijd onver chillig aangezien, maar langzamerhand volgde hij de jacht met
meer belang telling. Hij wa opge taan, had de lu
van het lichaam geworpen en de roodhuiden opgezocht, die aan den oever waren achtergebleven .
Of choon de Beer z'n aandacht geheel bij z'n bloedig
werk had, ontging hem toch niet, wat Wim deed . Hij
vond het, uit tekend. Uit eigen beweging moe t het
blanke jong zich bij hen voegen, dan zou hij zich wel
poedig thui gevoelen bij z'n roode makker .
Hij liet Wim daarom ongehinderd gaan . Deze onderzocht den oever en mon terde een gedooden bever . Nu
eer t zag hij, dat het dier een platten ge chnbdexl

186
taart had, maar wat hem ten zeer te verwonderde
wa een dij k door de bever om hun woningen gelegd.
Deze wa tellig honderdvij f tig meter lang, twee a
drie meter hoog, aan den voet vier en aan den top een
meter breed. Hij be tond uit boom tammen van een
a twee meter lengte, zoo dik al een arm, die met het
eene eind in den bodem ge tampt waren, terwij 1 het
andere boven het water uit tak. De tu chenruimten
waren met takje , riet, lib en aarde opgevuld, zoodanig dat de zij de, van waar de troom kwam bij na
vertikaal tond, maar de andere daarentegen zacht
helde. Door dezen dijk behield het water nagenoeg
dezelfde hoogte en be tond er geen gevaar, dat de
dieren in hun woning en konden verdrinken, wanneer
in het voorjaar de rivieren een buitengewone hoeveelheid water to ver tuwen hadden.
Reed tond de zon in het Zuiden, voor de Beer
bevel gaf de jacht to eindigen . Vlug werd nu een vuur
aangelegd, het wild van de huid ontdaan, het vlee ch
in lange reepen ge neden en geroo terd.
Er wa veel meer, dan de jager konden nuttigen,
hoewel de maag van een roodhuid niet voor een klein
geruchtj e vervaard wa . O ok W im kreeg rij kelij k z'n
deel, het overige werd bewaard. De huiden bond men
in pakken, voor ieder der reiziger een en nadat de
jager zich eer t een uurtje aan de rivier to ru ten hadden gelegd, gaf het opperhoof d het teeken tot vertrek .
Uit hun ge prek had Wim kunnen opmaken, dat men
naar het Noorden zou gaan ; de Beer wilde een groote
rei ondernemen, hij prak zelf van Canada . Waar
dat precie lag, wi t onze vriend niet, maar hij begreep,
dat men het buiten de Nederland che kolonie nioe t
zoeken .
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Wederom voelde hij zich beklemd en drukte hem
een ang tig voorgevoel. Zou hij ooit z'n familie
wederzien ?
Voor hij op tond trok hij nogmaal een knoop van
z'n bui en liet dien naa t het vuur vallen .
Toen vatte hij z'n bundel huiden, wierp dien op den
chouder en aanvaardde den moeilij ken tocht .

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK .
IN DE WILDERNIS .

Weken waren voorbijgegaan . Zonder zich ergens
lang op to houden, zette men de reis onaf gebroken naar
het Noorden voort . Meestal ging het door bosschen,
een enkele maal of gewisseld door groote grasvelden,
prairien genoemd .
Met de leefwijze zijner makkers raakte Wim steeds
meer vertrouwd . Hij was dan ook in een goede leerschool. De strij d din het bestaan noodzaakte den roodhuid elken dag op z'n hoede to zijn en zich nimmer
van boog of speer to scheiden . Onder hun leiding drong
hij door tot in alle geheimen van het edele jagersvak,
leerde dieren kennen, wier bestaan, hij nimmer vermoed had, den boog even goed gebruiken als de speer,
het spoor van den vos onderscheiden van de prent van
een wolf ; hij zette vallen en maakte knippen en lette
op kleinigheden, die hij vroeger onverschillig voorbij
was gegaan .
De Beer bemoeide zich weinig met hem ; 't Bisonhaar liet hem echter geen oogenblik zonder toezicht .
Wim gevoelde zich spoedig tot den regenmaker aangetrokken . De roodhuid hielp hem op allerlei wijze,
soms verlichtte hij den last, then hij to dragen had,
of stopte hem een stuk vleesch extra toe, wanneer men
fang geloopen had,
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De Beer bemerkte dit wel, doch zei niet , alleen
peelde een pottende glimlach om z'n breeden mond
en haalde hij de chouder verachtelij k op, wanneer
't Bi onhaar wat al to bezorgd wa .
Zorgvuldig werden de bewoonde plaat en gemeden .
Zoodra in de verte de blauwe rook boven het geboomte
een nederzetting der blanken aanduidde, maakten de
reiziger onmiddellijk een grooten omweg . Dan vooral
zorgde de regenmaker, dat Wim geen minuut alleen
gelaten werd, dan volgde hij hem, al z'n chaduw, zoodat de jongen, al had hij het willen doen, nimmer gelegenheid vond, om to ont nappen .
Weldra echter wa men zoo diep de wilderni ingedrongen, dat er geen vree meer be tond, blanken to
zullen ontmoeten. Toen tak men eindelooze prairien
over, waarop geen enkele boom een plekje chaduw
bood . Het prairiegra , nauwelijk drie centimeter hoog,
wa het eenig te, dat men ontdekte . Op ver chillende
plaat en vertoonden zich in den grond diepe pleten,
ravijnen, waarin men zich voorzichtig moe t aflaten,
om daarna onder allerlei gevaren de andere zij de weer
to beklauteren .
De kleederen van Wim, die reed hun be ten tijd
gehad hadden, begaven hem nu geheel, zoodat hij zich
op raad van den regenmaker van dierenhuiden een
nieuw pak moe t maken, dat wij d en lordig hem om
de beenen flapperde, want, om evenal z'n begeleider
rond to loopen in z'n natuur taat, leek hem in het
geheel niet.
Zoo volgde men reed uren een breed buff elpad ; de
reiziger , door honger en dor t gekweld, leepten zich
moeizaam voort : alleen de hoop, dat het pad zou leiden
tot een drinkplaat , hield den moed taande .

190
Plot eling vernam men een dof gebrom, dat lang ,
zamerhand
d terker werd en ten lotte op het gerommel
van den donder geleek.
,,Buffel !" chreeuwde de Beer .
Allen wendden zich om en tonden een oogenblik
til, om het eigenaardig chouw pel, dat zich aan hun
blikken ontrolde, to kunnen gade laan.
Zoover het oog reikte, wa de vlakte bedekt met een
deinende ma a, bruinachtig van kleur, waaruit dikke
koppen uit taken, omgolf d door woe te haren, die zich
om ophieven en een luid geloei uit tieten . Uit die
koppen puilden groote oogen, die nieuw gierig rond
zich blikten, terwij l een paar korte, kromme horen ,
tevig ter weer zij den ingeplant, men ch zoowel al
dier chrik inboezemden .
,,Op zij !" riep het Bi onhaar en Wim mee lepend,
holde de regenmaker naar een verhef fing van den
grond, een plek, een tiental meter uit tekend boven
de omringende prairie.
Nu had men nog beter gezicht op de ma a. Hoe
groot de kudde wa , kon zelf bij benadering niet uitgemaakt worden ; niet , niet dan zwarte, harige ruggen ontwaarde de blik, die gedragen door tevige
pooten, hun weg voortzetten, zonder dat iet hen kon
weerhouden .
De Beer had reed z'n boog gegrepen en legde op
een reu achtig dier aan, wien hooge chof t en luid
gebrul hem al een der aanvoerder aanwezen . Het
lichaam gaf den indruk van ruwe, woe te kracht .
De pijl drong in den hal . Driftig chudde de buffel
den kop, al wilde hij zich van een la tige vlieg ontlaan, doch ter tond lingerde het opperhoof d z'n peer
naar het lachtoffer . Het mon ter tortte op de knieen,
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doch voor het kon op taan, drongen reed de andere
bi on op en vertrapten hun leid man onder de hoeven .
Meege leept door hun jager gee tdrift choten de
roodhuiden al hun pij len of . Ze vonden er een meedoogenloo vermaak in, zooveel dieren to treffen, al
lecht mogelij k wa . Onver chillig trokken de overige
verder, lecht een enkele buff el wierp een nieuw gierigen blik op een tuiptrekkenden makker, doch de
flet e groote oogen duidden wel aan, dat het niet tot
hun brein doordrong, dat zij in gevaar verkeerden.
Zoo verliep meer dan een uur, eer de kudde voorbij
getrokken wa . Toen prongen allen van hun heuvel
en haa tten zich naar hun buit . Enkele dieren lagen
nog to zieltogen, de mee te waren geheel vertrapt .
Daar er veel meer wa , dan de jager met eenige
mogelij kheid konden meetor en, werden de f ij n te
deelen afge neden, andere in dunne reepen ge neden,
om gedroogd to worden. De huiden, vlug of ge troopt,
moe ten dienen tot het onvolprezen buff elleer. De re t,
vereweg het groot te deel werd achtergelaten, al een
welkome buit voor de talrij ke wolven, die op eenigen
of tand de bi on volgden .
Zoo bracht elke dag nieuwe of wi eling. Wim beviel
dit leven be t en had hij de zekerheid gehad, dat z'n
ouder er mee bekend waren, hoe gezond en opgewekt
hij zich beyond, hij zou niet ander verlangd hebben,
dan al jager rond to zwerven. Toen hij daarom overtuigd wa , dat hij alleen nimmer het blokhui aan de
Delaware kon vinden, nam hij met hart en ziel aan
de jacht deel.
Nu vervolgden zij den gri libeer, dan bonden zij den
trij d aan met wolven en dekten zich met de huid,
lopen op die wijze naar de buffelkudden en zochten
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uit de grazende ma a het krachtig te dier uit.
Een enkelen keer ontmoetten zij andere roodhuiden,
bij wie ze de buitgemaakte pelzen inruilden voor koren
of wapen , doch lang hielden zij zich niet op, want de
Beer wilde voor den winter Canada bereiken .
Daar toch woonden vrienden van het opperhoof d, die
altij d hoog opgegeven hadden van hun rij ke jachtvelden . Daar konden zij een wigwam bouwen, zich
aan luiten bij een volk tam en uitru ten van hun
rei .
Dat alle had de Beer met z'n volgelingen herhaaldelijk be proken en hoewel dezen niet zoo'n haa t toonden al de Beer, om van de Delaware weg to komen,
volgden ze zonder tegen tribbelen hun aanvoerder,
vooral omdat zij hem vree den.
De winter viel echter neller in, dan men verwacht
had. De nachten werden kouder, de rivieren tremden
en in dichte vlokken viel de neeuw omlaag . De
prairien bekwamen nu een geheel ander voorkomen .
Niet alleen wa alle met een wit kleed bedekt, zoodat
de buffelpaden vergeef gezocht werden, doch de wind,
die de reiziger in het gezicht triemde, joeg de neeuw
op tot heuvel van allerlei grilligen vorm ; hier hoopte
de ma a zich op tot teile hoogten, waar vroeger een
vlakke bodem wa , daar toof zij de kuilen dicht en
deed een efl•en veld ont taan . Alleen de toppen der
hoogten, waarvan de neeuw werd weggeblazen door
den gierenden wind, tonden kaal.
Daar verzamelden zich de bi on en choff elden met
hun breede neuzen de vlokken weg, die zich aan de
gra cheut j e hadden va tgehecht .
,,We kunnen onmogelij k verder trekken," merkte de
regenmaker op, ,we komen tellig van gebrek om ."
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,,Laat on dan hirer- een hut bouwen," antwoordde
de Beer.
Men zocht naar een ge chikte plek en vond die in een
klein dal, aan den voet van een telle helling, waarover de Noordenwind heen toof.
Daar richtten de zwerver een wigwam op, klein,
van takken met huiden gedekt en ont taken een vuur
en dekten zich met de pel van den bi on of legden zich
to ru ten op de huid van wolf en beer .
Nu vooral, nu Wim weer een dak had om zich to
be chutten tegen de ruwe elementen drong terker dan
ooit het verlangen naar z'n ouder bij hem boven . Zou
hij hen ooit weerzien, of moe t hij hier omkomen in
de wilderni ? Wel wa z'n lichaam tegen koude en
gebrek gehard, maar toch, hoe heerlij k cheen hem
nu dat blokhui , datzelf de hui , waar hij vroeger rilde,
wanneer het gehuil der wolven door de tilte van den
nacht heen nerpte !
Som zocht hij den regenmaker op, al wilde hij bij
dezen troo t en toevlucht zoeken . Een liet hij zich
ontvallen
,,Wanneer zal ik m'n ouder weerzien ; kan je mij
niet helpen ?"
Doch 't Bi onhaar legde haa tig den vinger
op den mond, keek chichtig naar het opperhoof d,
om to onderzoeken of deze hen ook belui terde en
nauwde :
,,Stil, laat de Beer het niet hooren !"
Win zweeg en loerde naar den aanvoerder, die met
een onver chillig gezicht, de pijp tu chen de tanden,
in het vuur taarde .
Toch gaf het ontvangen antwoord den armen jongen
cooed. Blijkbaar wa de regenmaker op z'n hand en
De Landverhuizer .
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wilde hem zelf helpen, alleen de vree voor den Beer
weerhield hem.
De gevallen neeuw maakte het den jager zeer moeilijk. Begaven zij zich even buiten de hut, dan zonken
zij tot de enkel , op enkele plaat en zelf tot de knieen
in de opeengejaagde ma a. Van jagen kon du niet
komen en ze waren aan den hongerdood prij gegeven .
Zoo meende 'dim, maar het bleek poedig, dat de
roodhuiden wel raad wi ten. Zoodra de mannen inzagen, dat het ern t wa en de wintervor t voor eenige
maanden z'n tenten had opge lagen, namen zij hun
maatregelen. V ooral de regenmaker bleek ervaren
to zijn.
Op z'n aanwijzingen neden de mannen takken van
den e chenboom en namen die mede naar hun woning .
Nu maakten ze van dunne latj e een geraamte, dat den
vorm had van een vi ch ; twee dwar houtj e , een van
voren en een van achteren moe ten dienen, om den
vorm to ver terken. De geheele ruimte binnen het ge-r
raamte werd vervolgen ingenomen door een dicht,
terk netwerk van lederen riemp j e , veel gelij kende op
dat van een raket .
Zoo verkreeg het Bi onhaar een paar terke neeuwrchoenen, ongeveer vij f voet lang en twintig centimeter
breed . Het gewicht van den drager werd zoodra hij dit
choei el droeg over een groote oppervlakte verdeeld,
waardoor het gevaar voor wegzinken wa weggenomen.
Het vernuf tig te van den neeuw choen wa wel de
wijze, waarop hij aan den voet beve tigd wa . Werd
de choen tevig gebonden, dan zou men nauwlij k in
taat gewee t zijn een pa to doen. Men liet echter in
het midden een vierkante opening, aan de randen voor-
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zien van veel terker riemen dan de overige . Er achter
beyond zich een driehoekige ruimte, be pannen met
evenwij dig loopende riemp j e . Hierop ru tte de hiel,
terwijl de teen in de opening ge token werd en over
het midden van den voet een dikke dwar riem beve tigd wa ; ten lotte loeg men om den hiel een
tweede lu .
Toen de neeuw choenen gereed waren en on vij f tal
zich buiten waagde, zag Wim eer t recht, welke prachtige hulpmiddelen deze waren . Met verbazingwekkenden poed gleden z'n makker over de neeuw en onwillekeurig dacht hij terug aan het vaderland, waar
men zich ' winter zoo heerlijk oefende in het chaatenrijden . Hoe vlug de anderen er echter op voortchoten, hem veroorzaakten die vreemde voorwerpen
ve chrikkelijk veel pijn . De ongewone beweging van
den voet en vooral de drukking van den wreef riem
ontvelden hem het been en verfden de neeuw rood. Hij
dacht tellig, dat de voet ontwricht wa . Ach, wat
een pij n !
Zoo ukkelde hij een eind j e voort, maar wierp zich
poedig moedeloo op den grond.
Doch reed kwam de, Beer terug, die al een geoefend neeuwlooper met groote nelheid het dal wa
doorgeijld .
,,Wat doe je daar, jongen?" vroeg hij . ,Sta op en
trek je beenen."
,,Ik heb zoo'n pijn," zuchtte Wim .
,,Pijn ? -- W at i dat ? Je wordt nooit een goede
woudlooper. Een roodhuid kent geen pun !" en den
voet oplichtend, gaf hij Wim een chop, dat deze omver tuimelde.
De jongen beet zich op de lippen. Woe t prong hij
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op en hief den arm op, al wilde hij z'n beleediger een
lag geven, doch een chel hoongelach weerklonk en
eer Wim het vermoedde, gaf de Beer hem een tweeden trap.
't Bi onhaar, die in de verte het kleine voorval had
waargenomen, nelde toe.
Hij greep Wim bij de chouder en al of er niet wa
gebeurd, zei hij goedkeurend .
,, Flink, Wim, je leert goed aan . Bloed je? Dat zal
wel overgaan, dat hebben we allemaal gehad . Volhouden."
Toen nam hij z'n be chermeling bij de hand en onderwee hem in de eer te begin elen van de edele kun t.
Wim kookte van woede . Hoe gaarne had hij het onbe chaamde opperhoof d een flink de waarheid gezegd,
maar hij voelde het, hij wa onmachtig, hij zou z'n lot
er lecht door verergeren . Onwillig liet hij zich meelepen en lui terde met een half oor. Nog wierp hij
een teel chen blik op den Beer, doch deze be chouwde
z'n aanvaller al to nietig, om veel aandacht aan hem
to chenken. Hij wa reed voortge neld en vermaakte
zich door allerlei viugge bewegingen op z'n choenen
to maken.
Wim zuchtte en chuifelde voort . Werkelijk ging het
nu beter en na een oefening van eenige dagen gleed hij
even lu tig al z'n makker over de rulle neeuw.
Nu waren de bi on in hun macht: Terwij l de arme
dieren in de dikke neeuw rondflodderden, waarin ze
wegzonken, om tot hun choften, koo de jager bedaard z'n prooi uit, cherp zoekende, wie de groot te
en zacht te yacht had en doodde z'n lachtoff er met
z'n peer.
Sind de regenmaker gezien had, dat de Beer in taat
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wa , Wim to mi handelen, lette hij nog ang tvalliger
op hem, dan vroeger . Hoewel niet meer de krachtige
jager, daar de linkerarm machteloo neerhing, genoot
hij bij 1de volgelingen van den Beer min ten evenveel
aanzien, al het opperhoof d. Hij kon du wel iet
wagen . Terwij 1 de Beer er dikwij i alleen op uittrok,
bleven de regenmaker met Wim en de beide anderen
to zamen . Zoo gingen zij ook den kolo alen eland
opzoeken.
Op raad van het Bi onhaar kozen zij daartoe den tij d
uit, waarop een weinig dooi inviel . Een fijne motregen
dwarrelde hen in het gelaat, doch op den kouden grond
tolde het water tot ij .
Zoo werd de mulle neeuw met een dunne kor t bedekt. En nu choten de jager op hun neeuw choenen
over de vlakte en joegen den eland op, die zich in een
bo chje ver cholen had. Ang tig trachtte het dier zich
door de vlucht to redden, doch bij elken tred brak het
door de ij kor t heen en verwondde de pooten aan de
cherpe kanten en zonk ten lotte onmachtig neer .
Eenige welgemikte choten maakten een eind aan
z'n martelen.
Den geheelen winter bleef men in de wigwam . Het
wa reed April, eer de neeuw molt en een zachte
lentelucht de koude wintervlagen voor zich uit j oeg .
De aarde, zoo'n langen tij d door de warme neeuw
gedekt, ontdooide en terwijl de beekje van de rot en
klaterden en zich voort poedden naar de rivier, die
door het overtollige water buiten haar oever trad,
tooiden de velden zich met een groen tapij t, ont prongen de blaad j e aan de knoppen en vernam men in de
takken het getierelier der teruggekeerde vogel .
De hut werd verlaten en hoewel de regenmaker het
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blijkbaar met tegenzin deed, namen onze reiziger het
oude plan weer op en aanvaardden nogmaal de rei
naar het Noorden.
Nag waren ze geen twee dagen voortgegaan en
tonden zij aan den oever van een groote rivier, toen
plot eling de takken van het truikgewa kraakten en
de Tij gerkat, Marco en Hein ver chenen, de beide
laat ten met overgehaald geweer .

ACHTTIENDE HOOFDSTUK .
HOE WIM GERED WERD

Treurig wa op het blokhui de tijd omgekropen.
Geen gebabbel werd vernomen, de lach wa ver tomd.
Blafte Bello, dan wa het dadelijk :
,,Koe t, hond, houd je til !' '
G erui chloo ging ieder z'n weg en haa tte zich aan
z'n werk, om maar alleen to zijn en niet met anderen
behoeven to preken.
Moeder vooral wa geknakt ; de vroeger zoo flinke en
opgewekte vrouw keek trak voor zich uit, de kaken
bleek en ingevallen, de oogen hol en flikkerend, oud
voor haar tij d .
Over Wim werd weinig ge proken, zooveel to meer
echter gedacht.
,,Al hij dood wa ," had moeder g ezegd, „zou ik er
niet zooveel la t van hebben dan than . Nu gaat er geen
oogenblik voorbij, dat ik niet aan hem denk en me
afvraag : zou hij nog leven, hoe zullen die onmen chen
hem behandelen ? Wie weet, of ze hem niet martelen ."
Daag na de noodlottige gebeurteni waren Marco
en Hein met de kano teruggegaan, hadden de plek gevonden, vanwaar de Beer z'n noodlottig chot had
gelo t, waren verder getrokken en hadden het eer te
bivak ontdekt, maar voor het overige heer chte overal
de geheimzinnige tilte van het woud .
Onverrichter zake waren ze teruggekeerd . Hoe
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gaarne hadden ze met den Tij gerkat er op uit gewee t, doch het opperhoof d lag bewu teloo . Het wa
de vraag, of hij her tellen zou. Hoe vurig meekte
moeder voor het behoud van den wilde, hoe loof de zij
zich uit, hoe pande zij zich in en toch, er wa zoo
weinig hoop
„Al we vrouw De Haan een riepen," meende Marie,
,,die beef t u toch ook poedig beter gemaakt ."
Dat wa waar en reed prong Marco in de boot, om
de . goede buurvrouw to roepen .
Hein wilde het daar zelf niet bij laten en toen moeder De Haan gekomen wa , nam hij de chuit en roeide
naar het fort om to zien, of zich daar ook een werkelijke
dokter beyond.
Het geluk diende hem : hij trof er mee ter Sybrand,
die er zich niet weinig op voor tond, dat hij op het
chip van admiraal Maarten Harpart z. Tromp den
eer ten Engel chen oorlog had meegemaakt .
,,Heb je flink meegevochten, mee ter ?" vroeg Hein
nieuw gierig.
,,Welneen, jongen, ik wa er om de armen en beenen
aan elkaar to naaien, die de Engel chen hadden tuk
ge choten . Jongen, jongen, daar heb ik wat gezien,
al ik je dat een vertellen ging !"
„Ja, ja," viel Hein hem in de rede, ,dat houd ik to
goed, maar ga je nu mee naar het blokhui , om den
Tijgerkat to verbinden?"
,,Een tijgerkat ? Maar wat denk je wel van me, dat
ik me met dieren ophoud?" en mee ter Sybrand zette
de bor t uit en keek z'n ondervrager minachtend aan .
,,Het i geen dier, doch een roodhuid."
,,Hm, een roodhuid ! Maar dat i zoowat precie hetrzelfde."
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,,Ga nu maar mee, dan zal ik je in de chuit vertellen, waardoor wij zooveel belang in hem tellen ."
Na veel praten liet mee ter Sybrand zich eindelijk
overhalen en ver cheen op het blokhui .
Met vereende krachten werkten nu moeder Barend z,
vrouw De Haan en mee ter Sybrand, om den Tij gerkat
er boven op to helpen .
Dank zip dit vereenigd pogen, mi chien moe t ik
zeggen, ondank dit alle , her telde het opperhoof d .
Toch ging het uiter t langzaam, moeder vooral, veel
to langzaam . Ze had den Tij gerkat wel gezond willen
kijken .
Weken verliepen en teed bleef het opperhoof d aan
het bed geklui terd. Toen hij voor het eer t buiten
kwam, tond de winter voor de deur.
Aan het ondernemen van den tocht wa du Been
denken, eer t moe t de roodhuid geheel op krachten
zijn . Toen hij er van prak, wa moeder zelf het
terk t daartegen .
,,Neen, man," zei ze, ,hoeveel ik ook van onzen
jongen houd, mag ik je niet laten gaan . We hebben
zoo lang geduld moeten oef enen, nu blij f je bier tot je
volkomen her tel ."
De Tijgerkat voelde, dat moeder Barend z_gelijk had
en beru tte er in, want diep in het hart kookte en
brui te nog altijd dezelfde wraakzucht van vroeger en
om zich to wreken op den Beer, moe t hij terk zijn, dat
wi t hij .
Toch begon het opperhoof d weer z'n oude cherpzinnigheid en doorzicht terug to krij gen, en daar hij
zoo poedig mogel,ij k op rei wilde, trachtte hij vooraf
inlichtingen in to winnen.
Hij ontbood uit het Indianendorp een jongen rood
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huid, den Hermelijn genaamd . Deze werd in vertrouwen genomen en kreeg de opdracht, iet omtrent
den Beer en dien rei genooten to weten to komen .
Hem zelf opzoeken, wa niet noodig . Zoodra hij vertrouwbare gegeven had, kon hij terugkeeren .
Het Hermelijntje vertrok en iedereen hoopte, dat hij
gelukkig mocht zijn en z'n doel weldra bereiken. Nu
kwamen de monden weer lo en be prak men de mogelijke gevallen, waarin de bode kon verkeeren .
Elken dag zag men naar hem uit, dock 1663 Rep ten
einde en '64 nam z'n plaat in en nog vernam men niet
omtrent den roodhuid .
,,Al hij maar niet omgekomen i !" vree de Marie,
,,wanneer die leelij ke Beer hem gezien beef t, beef t hij
hem tellig doodge choten."
,,Niet al to zwaartillend, Marie," troo tte Marco,
„vergeet niet, dat de anderen hem maanden vooruit
waren. Hij moe t ander maar gauw terugkeeren, dan
konden wij op rei gaan."
,,Ga je dan mee, Marco?" antwoordde Marie, terwijl
ze verbleekte.
,,Zeker. Alleen kan de Tijgerkat ook niet veel uitvoeren . Wie weet hoeveel man de Beer bij zich beef t .
Een geweer i du onmi baar."
,,Al jou dan maar niet overkomt ."
,,Laten we hopen van niet, doch al we thui blijven,
keert Wim nimmer terug."
,,En moet je dan alleen met then roodhuid in de
wilderni ?"
Marco lachte.
,,Dat i het erg te niet, de Tijgerkat i een be te
kerel."
,,Al het je tot troo t kan zijn, zu jelief, wil ik je wel
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vertellen, dat ik ook meega," bracht Hein in het midden, die het laat te gedeelte van het ge prek vernomen
had.
Marie kleurde en glimlachte.
,,Dat wind ik prettig."
,,Du hindert het voor mij niet, of ik in het woud
rondzwalk met ongure roodhuiden ?"
,,Och, malle jongen," en haa tig wendde Marie
zich om .
,,Wanneer de bruiloft, Marco?" ging Hein echter
voort, die het naad j e van de kou wilde weten.
,,Al Wim gevonden i , jongen," chert te Marco.
Met ongewone kracht wa de winter ingevallen . De
neeuw lag voeten, op enkele plaat en zelf meter
hoog, terwij l de Delaware in boeien wa geklonken.
De Tij gerkat begreep, dat het daarom zaak wa , z'n
beide makker aan neeuw choenen to wennen en terwijl Wim in het verre Noorden zich oefende onder de
pottende opmerkingen van den Beer deden z'n
hui genooten het onder de raadgevingen van den
Tij gerkat.
Eindelijk, het wa reed Februari, ver cheen de
Hermelijn. Hij deelde mee, dat hij ver chillende malen
roodhuiden had ontmoet, die hem inlichtingen omtrent
den Beer hadden ver trekt. De reiziger waren lecht
vijf man terk, onder hen beyond zich blijkbaar een
blanke, hoewel hij net zoo gekleed wa al z'n makker .
,,M'n arme Wim !" klaagde moeder, „hoe houdt hij
het uit?"
Door de neeuw had de bode geen enkel poor kunnen vinden, doch hij wa voortgegaan tot bij Albanie,
aan de Noordrivier, en had daar een tam ge proken,
die hem wi t to vertellen, dat de Beer van plan wa ,
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naar Canada to verhuizen. Men vree de echter, dat hij
door den winter wa overvallen.
,,Toen ben ik teruggekeerd."
„Dan gaan we morgen op tap," be loot de Tij gerkat, die z'n oude krachten geheel teruggekregen had,
,,of heb je langer tijd noodig, om op verhaal to komen?"
vervolgde hij, terwij 1 hij den bode aanzag .
„Wel peen, wat mij betreft, kunnen we dadelijk vertrekken."
,,Dat blij ft du of ge proken."
De anderen daag rei de on viertal af, Barend z
deed hen met vrouw en dochter uitgeleide tot de rivier,
welke to voet overgetrokken werd .
,,God zij je nabij, jongen," zei moeder, terwijl ze
Hein de hand drukte.
,,Wee voorzichtig, Marco, denk aan mij," flui terde
Marie den Italiaan in .
,,Zeker, Marie," en voor zij het beletten kon, drukte
Marco haar een ku op de lippen .
De Tijgerkat wa nog in ge prek met Barend z.
,,Het zal wel lo loopen, de Beer beef t lecht drie
man bij. zich. Wim zal zich natuurlijk tegen on niet
verzetten . Wij zijn du terker dan zij ; wij tellen twee
geweren . Houd du goeden moed, alle komt terecht."
Toen vertrokken ze. Aan de overzij de wuifden ze den
achtergeblevenen nog een laat t vaarwel toe en verdwenen daarop tu chen het kreupelhout .
Marie loeg de armen om moeder hal en totterde
„Zouden ze terugkeeren, moeder?"
,,Kom, kom, kind, wee terk. Ik heb een va t ver-i
trouwen, dat alle goed zal gaan en dan, ja ik weet
alle , want Marco beef t met vader en mij ge proken,
clan vieren we bruiloft ."
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Moeder tikte Marie op de wang en deze wi t niet
beter to antwoorden, dan haar moeder nogmaal om
den hal to vallen en in nikken uit to bar ten .
„Mane meid," lachte moeder .
Onder leiding van den Hermelijn ging het opgewekt
voorwaart . Nu men eindelij k de hand aan den ploeg
zou laan en moeite doen, om Wim terug to vinden,
kwam de oude vroolijkheid van zelf terug . Men deed
wat, men zat niet meer met de armen over elkaar en
dat gaf reed een gevoel van ru t.
Zoo nel mogelijk trok men verder. Waar men bewoonde plaat en aantrof, werd overnacht . Slecht een
enkelen keer wa men genoodzaakt onder den blooten
hemel to vertoeven . Hein en Marco konden nu jui t
niet zeggen, dat dit laat te aangenaam wa , want de
wind wa guur en ' nacht vroor het teed . Stond
men den volgenden morgen ver tij f d van koude op,
dan werd er maar poedig een vlugge pa ingezet, om
zich warm to loopen.
Herhaaldelijk praken ze onder elkaar over hun
plannen en verwachtingen, alleen de Tij gerkat liep
zwijgend voort. Hij dacht lecht aan z'n wraak. Door
niet liet hij zich ophouden . Wa het niet trikt noodig,
dan ging men niet ter jacht ; voort ging het teed ,
voort zonder ru ten.
De neeuw choenen bewezen uitmuntende dien ten,
want in de prairien lag nog de ongerepte neeuw, al
een wit laken uitge preid. Ver cheen dan de zon en
wierp zij haar chuine tralen op de zwij gende velden,
dan chitterde het van duizenden kri tallen en kneep
men de oogen dicht voor zulk verblindend wit .
Tot Albanie ging het zonder ongevallen verder.
Hier woonden vele Hollander , waaronder ook enkele
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vroegere rei genooten van de familie Barend z, zooal
Pieter Pieter e La ingh en John Jan e Oothout, die
beiden een brouwerij opgericht hadden, zoodat Hein
en Marco met open armen ontvangen werden . Toen ze
vertelden, wat het doel van hun tocht wa , moe ten ze
beloven, o j ; nun terugkeer het plaat j e tellig aan to
doen, want ja, men herinnerde zich nog wel dat aardige ventj e.
,,Die kleine Wim? Wat je zegt? --- Hij wa toen een
jong ke van een jaar of tien en i die bij de roodhuiden? Wat kan een men ch al niet beleven !"
De laat te berichten, welke de Tijgerkat omtrent z'n
vijand ontving, luidden, dat men de reiziger had aangetroffen een paar dagreizen, ten Noorden van Albanie,
in de richting van de Canadee che meren .
Daarheen zou du ook hun weg leiden.
De dooi wa ingetreden, de wegen werden lijkpaden,
overal brui te en troomde het water van de heuvel
en vulde kuilen en ravijnen en deed herhaaldelijk
nieuwe chiet troomen ont taan. De neeuw choenen
konden nu wel weggegooid worden, veel nut zou men
er toch niet meer van hebben, men waadde lecht door
een moera .
Hoe hier een poor van de vluchtelingen i
vinden ?
Het geluk diende hun echter . Op zekeren dag vonden
zij de overblij f elen van ver chillende bi on en daarnaa t een gebroken peer. Daar waren du jager gewee t. Wie konden dat ander gewee t zijn, dan de
Beer en zijn makker ? Zoover men kon nagaan, wa
de geheele omtrek onbewoond en wie trokken in dit
jaargetijde zoo ver buiten hun woon teden?
De Tijgerkat en de Hermelijn lagen reed op den
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grond en zochten naar een poor. Eindelij k tand het
opperhoofd op en zei met een grijn
,,We hebben ze ."
,,Hoera !" chreeuwden Marco en Hein in koor . ,Nu
gaat het er op lo !"
Opgewonden van blij d chap volgden zij den roodhuid . Hoe zouden ze Wim vinden? Zou hij gezond zijn
en wat zouden vader en moeder verheugd wezen en
Marie !
Doch men had to vroeg gejuicht . Het poor leidde
naar het dal en daar vond men wel een wigwam, doch
de vogel gevlogen. Een oogenblik kwam er een trek
van teleur telling op het gelaat van den Tij gerkat,
maar door zoo'n kleinen tegen poed liet hij zich niet
ontmoedigen .
Wederom peurden de beide roodhuiden alle na wat
zij vonden, en na een half uur konden zij hun blanken
vrienden heel wat meedeelen.
,,Ze zijn er alle vij f," lachte het opperhoof d „en nog
niet lang geleden vertrokken, hoog ten een week . Ze
hebben weinig meer bij zich, dan wat huiden en buff elvlee ch. We zullen ze wel poedig inhalen. Oppa en
echter, dat ze on niet to vroeg bemerken ; de Beer wa
in taat, Wim to vermoorden, zoodra hij be peurde,
dat hij in de val wa ."
,,Dat zou hem leelijk opbreken," bromde Hein, en
vatte z'n geweer, al wilde hij den roover neerleggen .
De Tij gerkat grij n de
,,Al een roodhuid z'n wraak kan koelen, vraagt hij
er niet naar, of hij zelf het leven er bij in chiet."
Behoedzaam werd nu de tocht voortgezet. Het opperhoofd vooraan, de anderen volgden in z'n voet tappen,
het praten wa uitdrukkelijk verboden.
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Het poor van den Beer en dien volgelingen wa
gemakkelijk to herkennen, zelf voor Hein . Zij hadden
hun ref onbezorgd voortgezet, niet vermoedende, dat
hun vijand zich in de buurt beyond .
Op het midden van den tweeden dag hield de Tij gerkat halt en wenkte, dat hij iet bijzonder be peurd
had. Z'n oogen chitterden, terwijl hij voor zich uit
wee .
De anderen tuurden in de richting van z'n vinger en
zagen op een paar honderd meter of tand de lang
gezochten.
Haa tig wierp de Tij gerkat zich ter neer, z'n vrienden volgden z'n voorbeeld en kropen hun aanvoerder
achterna.
Uiter t voorzichtig, zonder een takje to breken,
choven de vervolger , met een omweg door de truiken, een enkelen keer hief de Tij gerkat het hoof d op
en loerde naar z'n prooi .
De Beer vermoedde geen onheil, met z'n makker
beraad laagde hij aan den oever eener rivier, op welke
wijze zij den troom zouden overtrekken .
Nog behoedzamer, al het mogelij k wa , zette men
den tocht voort . Een enkel kreupelbo chje cheidde
beide partijen.
Ook dit werd doorgekropen en nu prongen de
Tijgerkat, Hein en Marco op hun vijand af .
Een oogenblik tond de Beer verbluf t, maar toen
hem de oorlog kreet van den Tij gerkat in de ooren
nerpte, vergat hij alle . Juichend greep hij z'n tomahawk en tormde op z'n dood vijand in. De Tijgerkat
tond al een boom . Te lang had hij naar dit tijd tip
verlangd, om nu niet alle in het werk to tellen, om de
overwinning to behalen.
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Koel berekenend hief hij eveneen z'n vree elij ke
trijdbijl omhoog . Een duel van natuurmen chen ! Zonder zich reken chap to geven van de regelen eener
mogelijke chermkun t zwaaiden de kampioenen met
hun wapen , de Beer half verblind van woede, nu hij
ontdekte dat z'n vroeger chot gef aald had, de Tij gerkat, ijzig kalm, z'n tegen tander arrend over diem
onbekwaamheid .
,,He't i gedaan met je, hond," i te het opperhoofd,
„je beenderen zullen verbleeken bij den glan der maan,
je calp zal m'n gordel ieren !" en met een behendigheid, die verbazingwekkend wa , loeg de Tij gerkat z'n
tegen tander het wapen uit de vui t en gaf hem to
gelijk zoo'n lag op het hoofd, dat de Beer neerviel .
Voor deze zich kon her tellen van de bedwelming
prong reed z'n vijand op hem af, greep een me uit
den gordel en door tak z'n lachtoff er .
Een chrille, hartver cheurende kreet trilde door het
woud.
Het volgend oogenblik ontnam de overwinnaar met
een nede den Beer het hoof dhaar, prong op en chopte verachtelij k tegen het lij k .
,,Verga, hond !" i te hij en zonder verder naar z'n
lachtoff er orn to zien, nog met den bloedigen calp
in de hand wendde hij zich om en begaf zich naar z'n
gezellen.
Vol ontzetting hadden dezen het tooneel aangetaard, lecht de beide volgelingen van den Beer
hadden het einde niet of gewacht, doch hun heil in de
vlucht gezocht.
Nu prong Wim op en nelde naar z'n vrienden.
,,Dag Hein, dag Marco!" juichte hij, ,Goddank, dat
ik je weer zie !"
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Hartelijk chudden de beide blanken hun broeder en
vriend de hand.
,,Hoe i het met je, jongen ; heb je veel geleden ?"
vroeg Hein deelnemend, terwijl hij vol medelijden Wim
aanzag, die in z'n dierenhuiden meer op een roodhuid
dan op een blanke leek .
,,Met mUj i het be t, maar hoe i het met moeder en
vader en Marie?"
„Allen gezond, alleen erg verlangend naar jou,
maar --"
Een klap hold Wixn weg, recht op den Tij gerkat
af.
Het opperhoofd toch, trot ch op z'n overwinning had
den regenmaker ontdekt en chreeuwde :
,,En nu jouw beurt, lang !"
Reed zwaaide hij z'n vree lij k wapen en wilde zich
op den ander werpen, toen Wim toeijlde en zich voor
het Bi onhaar plaat end, uitriep
,,Al je hem deert, krij g je met twee to doen !"
Drif tig vatte hij -een peer en dreigde den Tij gerkat
to treff en.
Het opperhoofd een oogenblik verbaa d, lachte
champer, en beval :
,,Uit den weg, knaap, want ander
I"
Doch Marco, die begreep dat Wim in gevaar verkeerde, vatte den roodhuid bij den arm, terwij l hij hem
met de kolf van het geweer terug tiet.
Ziedend van toorn rukte zich het opperhoofd lo en
hief wederom z'n trij dkreet aan . Hein had zich onderwij l bij z'n vrienden gevoegd en chreeuwde nu
,,Lui ter een , Tij gerkat en ta niet to loeien al een
dolle tier !"
Tegelij k haalde hij den haan van z'n geweer over .
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,,We zijn vier tegen een. Je kan Wing toch wel even
laten preken !"
Het opperhoof d liet z'n tomahawk zinken en deed
een pa achteruit. Hij wa niet zoo verblind, om niet
in to zien, dat hij de min te wa .
De regenmaker, die z'n laat te uur ge lagen dacht,
drukte zich tegen Wim aan. En deze?
Met oogen, f onkelend van gee tdrif t, zooal z'n
broeder hem nimmer had gezien, riep hij
,,De Tijgerkat mag het Bi onhaar geen leed doen!
Aan hem heb ik het to danken, dat ik nog leef . Hij
beef t mij be chermd tegen het geweld van den Beer .
Ik duld niet, dat hem eenig kwaad ge chied !"
,,Maar hij beef t je toch geroof d, jongen !" merkte
Marco op, die den haat van den Tij gerkat wel een
weinig deelde.
,,De Beer heeft alle op touw genet," antwoordde de
regenmaker, die weer een weinig hoop begon to voelen .
Hierop viel weinig to antwoorden. De mond van den
Indiaan chen roover wa voor eeuwig ge loten.
,,Maar zijn chuld i het, dat het blokhui werd aangevallen en ik uit mijn dorp ver j aagd !" bar tte de
Tijgerkat uit, terwijl hij weer vooruit trad .
,,Neen, neen, dat wa ook het werk van den Beer,"
totterde de ander en ver chool zich nogmaal achter
Wim, die Been kwaad van z'n be chermeling wilde
hooren.
Zoo zou men mi chien nog lang hebben kunnen
doortwi ten, al Marco niet met een voor lag wa gekomen
,,We gaan toch naar Albanie, dan moet de commandant de zaak maar be lechten . Al hij het zelf niet wil,
roept hij een rechtbank bij elkaar ."
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,,Daar kan je niet tegen hebben, Wim," zei Hein.
Wim keek een ter luik naar het Bi on haar. Deze
glimlachte en dacht : „Tij d gewonnen, veel gewonnen ."
,Al de Tijgerkat er zich bij neerlegt en hem verder
geen Teed doet, vind ik het be t," antwoordde Wim
eindelijk .
Het opperhoof d mompelde iet tu chen de tanden
en zei toen
,,De Hermelijn zal hem bewaken. Hij moet zorgen,
dat de regenmaker niet ont napt."
De jonge roodhuid, die zich eenig zin achteraf had
gehouden, knikte
,,Hij zal niet ontvluchten."
Zoodra de vrede wa her teld, trad Wim op den
Tij gerkat toe en gaf hem de hand en zei
„Ik wa wat driftig, ik houd van den regenmaker,
maar ik blijf je innig dankbaar voor de moeite, die je
gedaan hebt, om mij to vinden ."
De roodhuid keek een in de trouwe oogen van z'n
vriend en antwoordde toen met een oprechtheid, welke
hem ander vreemd wa
,,Het wa de wraakzucht, Wim, die me hierheen
dreef ; je behoeft mij niet dankbaar to zijn ."
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Na een dag van ru t ging het hui waart . Wat hadden de jongelui veel to vertellen, hoe vroolijk en opgewekt klonk hun ge nap. Nu behoef den ze niet bevree d
to zijn, dat ze door hun luidruchtigheid een vijand zouden doen op chrikken. Som arm in arm, doch teed
met hun driean trokken ze door het bo ch of taken
de prairian over .
Tot in de klein te bijzonderheden wilde Wim weten,
hoe het met alien wa en wat men in then tijd op de
hof tede had uitgevoerd en toen Marco en He in, die
elkaar bij het vertellen aflo ten, hem van alle op de
hoogte hadden ge teld, kwam Wim aan de beurt . Hij
had eveneen veel mee to deelen. Met levendige kleuren
childerde hij de vele jachtpartijen, die hij had bij gewoond . Hij prak van bi on en bever , van beren en
wolven al van oude bekenden ; hij deed z'n vrienden
vaak verbaa d taan over z'n bedrevenheid in het opporen van wild, hij vond de prent van een dier, waar
Hein noch Marco iet be peurden .
De Tijgerkat, die weer de leiding op zich genomen
had, knikte om goedkeurend en zei
,,Wim i een echte woudlooper, een echte roodhuid !"
Dat wa wel de groot te lof tuiting, die Wim kon
ontvangen ; en hij wa er dan ook niet weinig
trot ch op.
Men chreef reed Juni,
'eer men Albania bereikt had .
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Hartelijk wa de begroeting, die Wim van de oude
vrienden to beurt viel. Telken en telken weer moe t
hij de geheele ge chiedeni van A tot Z opdi chen.
Van vertrekken wa dan ook geen prake. Ver chillende ingezetenen noodigden onze vrienden to ga t
en Gideon Schaet , de predikant, die vroeger choolmee ter in Leerdam wa gewee t, hield niet op, voor
zij ook daar een avond hadden doorgebracht.
,,Maar moeder zal zoo verlangend naar tijding uitzien," antwoordde Wim .
,,Stuur haar dan bericht, dat je hier bent. De commandant i op het oogenblik in de hoof d tad en wanneer hij terugkomt, i twij f elachtig ."
Dat wa uit tekend. Hein, die het be t met de pen
kon omgaan, chreef uitvoerig hun geheele wedervaren
en teven de reden, waarom ze niet recht treek terugkeerden.
,,Maar wie zal de bode zijn?"
,,De Hermelij n wel," merkte de Tij gerkat op, ,ik zal
dan op den regenmaker letten."
Het Bi on haar kneep de oogen dicht en mompelde
,,Het opperhoofd i wel goed."
De voor lag van den Tij gerkat leek allen uit tekend.
De Her melijn vertrok met den brief en nadat men nog
cenige weken in Albanie vertoef d had en Wim van
nieuwe kleederen wa voorzien, be loot men, het
wachten moede, maar naar de hoof d tad to trekken, om
de zaak voor den gouverneur zelf to brengen.
Dit gedeelte van hun tocht wa wel het mee t aangename. Albanie toch lag aan de Noordrivier, aan den
mond waarvan de hoof d tad wa ont taan. Bereidwillige vrienden tonden hun een boot of en nu ging
het, geheel troomafwaart naar Nieuw-Am terdam.
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Het wa een prachtige rivier, aan beide oever heerlijk begroeid . Op vele punten ontwaarde men nederzettingen, men voer het Jan de Wit eiland voorbij, liet
de kolonie Ren elaer wij k aan de linker- en die van
den heer Nederhor t aan de rechterhand en bereikte
ten lotte het eiland Manhattan, op weik zuidelijk gedeelte de hoof d tad verrezen wa .
Zoodra ze voet aan wal gezet hadden en de zorg voor
de boot aan vertrouwde handen overgegeven, ging het
naar de woning van den gouverneur . De regenmaker
keek zwij Bend voor zich en wierp lecht nu en dan een
loen chen blik terzijde . Aan ont nappen wa geen
denken, want bij elken tred voelde hij het been van z'n
bewaker, die letterlij k in z'n voet tappen trad .
Men deed echter een nieuwe teleur telling op ; de
gouverneur wa niet to preken, hij beyond zich op
een in pectierei door het Lange Eiland .
,,Wa er dan niemand, om hem to vervangen?"
„Jawel, maar die wa op het oogenblik ziek. Wanneer
men een zaak van gewicht moe t behandelen, wa het
wen chelijk eenige dagen geduld to hebben, de gouver."
neur deed die lief t zelf of
Ontmoedigd werd een herberg opgezocht. Wim
vooral popelde om naar hui to trekken .
,,Waarom laat de Tijgerkat den regenmaker niet met
ru t, dan wa alle verder oponthoud overbodig," brom
de hij, ,ik verlang zoo naar moeder ."
,,Ga dan met Marco vooruit," telde Hein voor, „dan
blij f ik hier ."
,,Dat doe ik niet . Ik wil het Bi on haar verdedigen
en zal beletten, dat de Tij gerkat hem vermoordt !"
Wim kneep de lippen tij f op elkaar ; hij wa va tbe loten.
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,,Dan moeten we wachten," antwoordde Hein.
De dagen werden weken, maar eindelijk ver cheen de
gouverneur . Hein haa tte zich, hem op to zoeken .
,,Kom over drie dagen terug," antwoordde de gezagvoerder, toen Hein hem z'n verlangen had meegedeeld,
,,dan zal ik eer t de loopende zaken of doen en heb ik
tijd me met die ingewikkelde ge chiedeni to bemoeien."
Verdrietig lenterde Hein terug ; kwam er dan nooi t
een eind aan?
Eerder, dan hij verwacht had, ontving hij op deze
vraag antwoord .
Den volgenden morgen, het wa de 27 te van Oog tmaand 1664, toen Wim en Hein lang de haven liepen,
bemerkten ze tot hun groote verbazing een vloot van
ruim twintig chepen, die het anker wierp voor de tad.
,,Wie zouden dat zijn?" vroeg Wim .
„Ik weet het niet," antwoordde z'n broeder .
Er voegden zich meerderen bij hen, alien waren
even verwonderd. Enkele varen ga ten meenden, dat
het Engel chen waren.
,,Het lijken wel oorlog chepen ; wat komen die hier
doen ?"
,,De kolonie veroveren !" potte er den .
,,Mankeert het je nou in je bovenkamer ? Veroveren
in tij d van vrede ?"
,,Toch lijkt me de geheele ge chiedeni vreemd. Wat
voeren ze nu uit?"
Plot eling choten van achter de chepen een aantal
loepen weg, vol gewapenden . Met kracht van riemen
werd naar den wal geroeid en eer iemand begreep, wat
er voorviel, had een aanzienlijke troep oldaten zich
in het gelid ge chaard en rukte naar de tad op . Tege-
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lijk werd de Engel che vlag gehe chen en flikkerde
een kanon chot.
,, Wat heb ik je gezegd," mompelde de laat te
preker, „ze nemen on , zonder dat we een lag of toot
kunnen doen ."
Het laat te wa waar. De verdediging middelen in
de kolonie waren niet chitterend, maar bovenal, men
leef de in vrede met alle natie en verwachtte du Been
aanval .
Zonder door iemand gehinderd to worden, marcheerden de Engel chen naar het gouverneur hui , haalden
de Holland che driekleur, die aan een tok daarnaa t
wapperde, omlaag en he chen de Engel che vlag op .
Nu kwam het yolk echter in beweging, nu men
merkte dat de troep met vijandelijke bedoelingen aan
wal wa ge tapt.
,,Wat willen die roodrokken?" chreeuwde Hein .
,,Schelmen zijn het !" chreeuwde een toere matroo ,
,,dieven, moordenaar !"
,,Gooit ze in de haven!" brulde een derde, „en verdrinkt ze !"
Van alle zij den drongen de om tander op en vormden met de Engel che troepen een klomp, waaruit gedurig woe te kreten klonken.
Het werd den beveihebber to benauwd .
,,Legt aan !" luidde z'n bevel en onmiddellijk zagen
de Hollander , die alien ongewapend waren, honderd
geweren op zich gericht .
Tegelijk trad de gouverneur naar buiten, omringd
door eenige ambtenaren . Hij wendde zich tot den vijandelijken beveihebber, chout-bij-nacht Holme en
vroeg, terwijl hij een verbaa den blik wierp over de
Brit che macht
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,,Wat komt gij bier doen ?"
,,We nemen bezit van de kolonie, in naam van de
Engel che Af rikaan che Compagnie ."
,,Bezit nemen van onze kolonie, in tijd van vrede?
Dat i immer geen ern t ?"
,,We ver taan geen chert ," luidde het troeve
antwoord . „En al gij u niet goed chik onderwerpt,
ge chiedt het door geweld ."
Onderwijl hadden de klein te oorlog chepen de
reede verlaten en waren zoo dicht mogelijk de tad genaderd ; ze hadden de ge chutpoorten geopend en de
kanonnen dreigend op den wal gericht .
„Ik prote teer tegen zulk een handeling . zij i in
trij d met alle mogelij ke wetten ."
Holme glimlachte
„Ik neem uw prote t niet aan. Wilt gij dat doen,
breng het dan op een andere plaat , ik ver ta geen
ander recht, dan dat van den terk te."
Woedend keerde de gouverneur zich -om. Hij voelde,
dat hij moe t bukken voor het ruw geweld, doch hij
deed het met bitterheid in het hart .
Nog denzelfden dag nam Holme , die er • ver tand
van had voor de Engel che Regeering oneerlijke zaakje op to knappen, z'n maatregelen . De oude regeering
werd of gezet en kreeg vergunning naar Nederland to
vertrekken, terwijl de overwinnaar een verdrag liet
opmaken, waarin verdere bijzonderheden omtrent de
overgaaf geregeld werden. Om verzekerd to zijn van
de goede naleving moe t dit door de voornaam te
burger , zooal Martin Cregier en Oloff Steven e van
Cortlandt onderteekend worden .
Groot wa de ont telteni , die er in de tad heer chte.
Onmachtig zich tegen den geweldenaar to verzetten,
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had de menigte zich ver preid en overai het treurig
nieuw bekend gemaakt . Voor een oogenblik waren de
men chen hun zinnen kwij t en uitten hun woede door
verwen chingen aan het adre der roodrokken . Welk
een verlammend gevoel doordringt den men ch, al
men zichzelf het lachtoff er van woe t geweld ziet en
geen kracht bezit, er zich tegen to kunnen verzetten !
Hein, Marco en Wim waren niet minder onder den
indruk van het gebeurde. Zonder een woord to zeggen,
keken ze elkaar een paar minuten met groote oogen
aan. Marco wa echter de eer te, die den toe tand met
al z'n gevolgen overzag .
,,We moeten ter tond naar hui ," liet hij zich hooren,
,,van de zaak met den regenmaker komt nu niet
meer."
,,Hm 1" mompelde de Tijgerkat, die zich bij de vrienden had gevoegd, „hij i me vandaag door al die drukte
ont napt, maar hij i nog niet van me af."
,,Laat die ge chiedeni nu toch eindelijk ru ten,"
nauw a Wim, „en ga met on mee.'
,,Hoe zal het met jouw trouwen gaan," vroeg Hein,
terwij 1 hij Marco medelij lend aanzag .
,,Dat komt wel in orde, al ik maar eer t land heb .
Je hebt me beloofd, dat ik ook grond van je zou kunnen
koopen, Tij gerkat."
,,Dat trek ik ook niet in ."
„Al de nieuwe regeering het maar erkennen wil ."
De Indiaan lachte champer. ,Daar heeft die niet
mee to maken en bovendien, wat vroeger gebeurd i ,
kan later niet ingetrokken worden ."
,,Dan gaan we dadelijk naar moeder," bracht Wim
in het midden, „en doen onderweg Nieuwer-Am tel
aan. Dan kan de kapitein alle in z'n boek chrijven ."
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Die raad wa goed.
Zonder zich verder one de Engel chen to bekommeren, wi t de Tij gerkat nog denzelf den dag een vier-r
tal paarden to verkrijgen en ging het poor lag naar
de Delaware.
Dat de commandant van het fort vreemd ophoorde
van de tijding, die de reiziger hem brachten, i to
begrijpen .
,,Zoolang ik ze hier niet zie, geloof ik er niet van,"
zei hij eindelij k .
,,Zooal u wilt," antwoordde de Italiaan, „maar wil
u in het regi ter chrijven, dat ik van den Tijgerkat een
tuk grond gekocht heb, groot honderd bunder ."
,,Zeker, zeker, je bent met zoo weinig niet tevreden,
Marco."
,,Och, lachte de ander, ,het koopen blijft hetzelfde,
op een lap meer of minder kij kt het opperhoof d niet ."
Zoodra de zaak afgehandeld wa , ging het eindelijk
op het blokhui aan. Daar de paarden to vermoeid
waren, werd een boot geleend .
Hoe dichter men bij het ouderlijk hui kwam, hoe
vlugger Hein en Wim begonnen to roeien . Het ging
hun al de paarden, die den tal ruiken.
Eindelijk, eindelijk vertoonde het Platte dak zich
tu chen het geboomte, nog een flink aangetrokken,
toen behendig naar den wal ge tuurd en gelukkig ze
waren weer thui !
Hoe de ontmoeting wa , i licht to begrijpen .
Met den kreet : ,moeder !" tortte Wim zich in de
armen der gelief de vrouw en prakeloo hielden ze
elkaar enkele minuten omklemd . Het wa beurteling
lachen en weenen, totdat eindelij k vader Barend z gelegenheid kreeg, z'n jong te to verwelkomen.
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,,Wat ben je lang weggebleven, jongen, elken dag
hebben we uitgekeken . Het i nu al een paar maanden
geleden, ind de Hermelijn on den brief bracht ."
,,Wat een heerlijke brief wa dat !" viel moeder in.
„Ik heb hem goed bewaard en vader heeft hem mij
tellig al tienmaal voorgelezen ."
Zoo praatten moeder en vader gelukkig en opgewonden door elkaar en prezen Hein al den bekwamen briefchrijver en lachten, toen ze zagen, dat Marco Marie
omhel de en haar van z'n nieuwe bezitting vertelde .
Toen de eer te drukte voorbij wa , vond men gelegenheid elkaar mee to deelen, wat er de laat te weken
gebeurd wa . Vader bleek poedig uitgepraat, doch de
anderen hadden zooveel to meer to verhalen .
Dat Barend z niet weinig ophoorde over den brutalen
inval, wa to verwachten. Het doorta tend optreden
van Marco vond echter z'n volkomen in temming.
„Ik wen ch je geluk met je koop, jongen en iou,
Tijgerkat nogmaal onzen hartelijken dank voor alle
wat je gedaan hebt, om Wim to vinden ."
,,Maar," merkte moeder op, ,al de Engel chen hier
komen, hoe zal het dan met het trouwen gaan ."
„Ik heb er met den kapitein reed over ge proken,"
antwoordde Marco, ,hij ried mij aan, om er zoo poedig
mogelijk toe over to gaan . Nu i er op het fort een
Holland che predikant, maar al de roodrokken komen,
weet je niet, hoe alle zal loopen ."
,,Beekman beef t gelijk," temde vader in, „dan maar
zoo gauw mogelij k, liever vandaag dan morgen. Wat
zeg je er van, Marie?"
Marie bloo de en zei niet , doch haar glimlach toonde
wel, dat zij zich tegen het plan niet zou verzetten .
Marco liet er dan ook Been gra over groeien . Wel
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wa de bruiloft niet zoo vroolijk en groot, al moeder
zich eer t gedacht had, maar toch buurman De Haan
en kapitein Beekman bezaten nog immer de oude opgewektheid en menige dronk werd op het welzij n der
jongelui uitgebracht.
Toen de vijand zich ook aan de Delaware ve tigde,
iet , waartegen Beekman zich met z'n kleine macht
onmogelijk kon verzetten, vernam men weldra de geheele toedracht der zaak .
Op bevel van den Hertog van York, den broeder
van den Engel chen koning Karel II, had de Af rikaanche Compagnie een vloot onder Holme uitgeru t,
die den Nederlander niet alleen veel bezittingen op de
We tku t van Af rika, maar ook de kolonie NieuwNederland ontnam . Al bewij van hoogachting voor
z'n la tgever noemde Holme Nieuw-Am terdam
voortaan New-York. Nergen wa men op verdediging
verdacht gewee t.
Zoodra deze roof tocht in de Republiek bekend werd,
dienden de Staten-Generaal in Londen hun beklag
daarover in, doch Karel II maakte er zich chouderophalend van of door to zeggen, dat hij zich met al die
kibbelarij en tu chen handel maat chappij en niet kon
ophouden.
De Witt zag daarom poedig in, dat het 't ver tandig t wa , zich zelf to helpen . Hij wi t to bewerken,
dat De Ruyter, die zich met een vloot in de Middelland che zee beyond, bevel kreeg, de veroverde plaaten to hernemen . De admiraal kweet zich met beleid
van dezen la t. Het groot te deel der genomen bezi ttingen op de ku t van Af rika kwam weder onder
Nederland che vlag.
Toen tak De Ruyter naar Amerika over en nam
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enkele We t-Indi che eilanden, doch wegen gebrek
aan leven middelen vertrok hij daarop naar Europa,
zonder een poging to doen, ook Nieuw-Nederland
terug to winnen .
Onderwij i wa de oorlog uitgebroken en werd deze
met groote kracht gevoerd . Bij den vrede, die een einde
maakte aan den bloedigen kamp, bleef Nieuw-Nederland aan Engeland.
Am terdam verleende aan de koloni ten, die uit de
veroverde treken terugkeerden, het burgerrecht, doch
wie er aan terugkeeren dacht, niet de f amilie Barend z.
Marco bouwde zich een hui , op een kwartier af tand
van z'n choonouder . Wim daarentegen gaf den
landbouw er aan . Hij werd jager . Het vrij e, zwervende
leven trok hem meer aan. Het wild op to poren en to
vervolgen, vond hij vrij wat aantrekkelijker, dan ploegen, zaaien en oog ten. De Tij gerkat vergezelde hem
dikwijl en toen deze zich to oud gevoelde, om ver van
z'n dorp to gaan, vond Wim in den Hermelijn een
trouwen metgezel.
Van den regenmaker werd niet meer vernomen .
Toen vader en moeder op jaren kwamen en liever het
be tuur over de hoeve aan jonger handen overlieten,
nam Hein de leiding op zich . Hij huwde met een mei je,
waarmee hij in Albanie kenni had gemaakt.
Groot wa echter de vreugde, zoowel op den,,Duiventil" al bij Marco, wanneer Wim in den winter de ouderlijke woning kwam opzoeken om uit to ru ten van z'n
zwerf tochten. Dan wa de geheele f amilie weer vereenigd en taken de mannen de pijpen aan en ratelden de
breinaalden der ijverige hui moeder en werd er vaak
ge proken over de moeilij ke jaren, die men vooral in
het begin in het nieuwe land had doorgemaakt .
De Landverhuizer ,
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NASCHRIFT.

Acht jaren waren verloopen en weder wa er tu chen Nederland en Engeland een hevige oorlog uitgebroken. Door Lodewij k X I V overgehaald, wilde
Karel II nogmaal een poging aanwenden, om in vereeniging met z'n Fran chen bondgenoot de kleine
republiek, die door haar macht en aanzien hem teed
een doorn in het oog wa , to vernederen .
Het ongeluk jaar 1672 brak aan. De Fran chen bezetten het groot te deel van Gelderland en Utrecht .
Hun bondgenooten Keulen en Mun ter maakten zich
mee ter van Overij el en Drente . De ingezetenen keerden zich tegen elkaar en vermoordden op de wreedaardig te wijze de gebroeder De Witt.
Gelukkig kreeg Nederland poedig z'n oude veerkracht terug. Terwijl Willem III het leger reorganieerde en in vereeniging met Duit che bondgenooten
zich gereed maakte, den Zonnekoning terug to drijven,
behaalde De Ruyter chitterende overwinningen op de
vloten van Frankrijk en Engeland, die hij „tot driemaal
toe de trot che vlag deed trij ken ."
Hierbij lieten de Holland che zeelieden het niet . Verchillende kleine e cader zwierven op alle zeeen en
deden het machtige Albion overal of breuk . In We tIndie krui ten twee of deelingen onder Binke en Everten, den zoon van admiraal Corneli Evert en, die in
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den vierdaag chen zee lag wa ge neuveld. Dezen vereenigden zich en nu werd het toute plan beraamd, zich
van Nieuw-Nederland mee ter to maken.
Kloek bedacht werd het tout uitgevoerd .
New-York, lecht door veertig tukken ge chut verdedigd, gaf zich den 9den Augu tu 1673, met de geheele kolonie over .
Groot wa de vreugde der bewoner . Gee tdrif tig
werden de veroveraar toegejuicht en uit voile bor t
weerklonk weder het oude Wilhelmu . De Nederlandche bevolking had zich toch lecht noode ge chikt
onder het juk der Engel che regeering en velen hadden nog teed geweigerd den eed van getrouwheid aan
de Britten of to leggen .
Evert en telde ter tond een nieuwe regeering aan
en mannen al de Rij ter, Van Burg, Beekman, Van
der Spiegel en anderen namen de teugel van het bewind in handen . Het nieuwe be tuur haa tte zich de
Algemeene Staten in kenni to tellen van de gebeurteni en haar het belang der volk planting onder het
oog to brengen . Deze kon toch een koren chuur worden voor het vaderland, terwij 1 teven de handel in
pelterijen veel voordeel beloofde .
Dringend werd echter om hulp en ver terking verzocht, daar de kolonie to zwak wa , om zich met eigen
krachten to verdedigen .
Het wa in den raad der taat lieden echter ander
be loten.
Het ko tte Nederland toch ontzettend veel kracht in panning zich tegen Frankrijk, Engeland, Mun ter
en Keulen taande to houden . Kon men met een van
hen of met alien vrede luiten, dan moe t dit toegejuicht worden . Met de drie laat tgenoemde waren
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reed onderhandelingen aangeknoopt, welke echter
telken dreigden of to pringen.
Nu bracht de verovering van Nieuw-Nederland een
leelij ke treep door de rekening . Engeland zou niet in
een vrede beru ten, voor het alle in het werk ge teld
had om de kolonie to heroveren.
Men moe t du iet opoff eren . Het land belang ginvoor en de Holland che regeering bood aan, NieuwNederland terug to geven, mit de vrede geteekend
werd.
Werkelijk kwam deze in het begin van 1674 tot tand
en namen de Engel chen wederom het bewind over de
kolonie in handen . Voor en na moe ten de koloni ten
de eed van getrouwheid afleggen, enkelen hebben daarmee zelf gewacht tot 1688, toen Willem III, de tadhouder van Holland, koning van Engeland werd .
De zin voor vrijheid en de afkeer voor de Engel chen
zat den of tammelingen der koloni ten echter in het
bloed, totdat het in 1775 tot een uitbar ting kwam en
de Amerikaan che vrijheid oorlog uitbrak, die tengevolge had, dat de Amerikaan che Staten een vrij e
republiek tichtten.
Nieuw-Am terdam, de tad door de Nederlander
gegrondve t, nam teed in omvang toe en leverde het
bewij , dat de eer te burger een uit tekenden blik
hadden gehad, toen zij zich daar ve tigden.
Nu i New-York niet alleen de groot te tad van
Amerika, maar na Londen ook de machtig te handel plaat van de wereld. Hier i de hartader van het bedrijvige en woelige Amerikaan che leven, hier het
middelpunt van het geheele werelddeel .
Trouw hebben de nakomelingen der eer te koloni ten
hun of kom t bewaard en trot ch, dat zij de naneven
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zijn van de mannen, die het eer t den voet aan wal
gezet hebben in het onbekende gebied en daar den
trijd hebben aangebonden tegen men ch en natuur,
hebben velen zich vereenigd tot de Saint Nichola
Society.
Het i haar treven om zorgvuldig alle , wat betrekking heeft op de ge chiedeni der kolonie na to gaan,
to ordenen en to bewaren en hier vindt men de of tammelingen terug van de mee te per onen, die in on verhaal optreden.
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