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EEN HELSE LIST
I
DE BLOEDENDE SCALP
Montana-King. de chief-sherif,
bijgenaamd de Koning der Prairie. draafde in het noorden van
Montana in gezelschap van zijn
twee onafscheidbare vrienden. Baby de trapper en Atula de trotse
Mohikaan.
Ze kwamen terug van de Canadese grens. langs dewelke ze verscheidene dagen gepatrouilleerd
hadden.
Tegen de middag waren ze in het zicht van Cross. een
klein stadje in het noorden van de staat Montana.
BiII Bear. bijgenaamd Baby. bralde:
- Eindelijk. damned! Een st'ad! Het is niets te vroeg. Ik
hoop maar dat er een saloon in dat gehucht is.

Alle rechten van reproductie. aanpassing en vertaling.
voorbehouden.

-2- Altijd die eeuwige dorst, glimlachte King die de voor.. .
liefde kende van Baby voor een glas brandy.
- Zowel dorst als honger! sakkerde de trapper. Jij schijnt
te vergeten, my boy, dat de leeftijd mijn maag min of meer
zwak gemaakt heeft. Ik zou niet langer het dieet verdragen
dat wij dagenlang hebben moeten slikken. Wat de beschui.. .
ten betreft, die kan ik wel door mijn keel krijgen, evenals het
gedroogde vlees. Maar water, heIl! Dat afschuwelijk water!
Ik vraaq mij wel af wie ooit op het idee gekomen is daarvan
te drinken?
Kinq glimlachte:
- Mensen die zoals wij niets anders hadden om hun dorst
te lessen. Daarbij. Baby, water is de gezondste drank.
- En de brandy, by June? Waar laat jij de brandy?
Hugh! grommelde Atula. Vuurwater knaagt aan de
geest en verzwakt de armen. Ik heb gezegd!
Montana-Kinq begon te lachen:
- De Mohikaan heeft een geraffineerde manier om je te
zeggen dat de waanzin je beloert indien jij nog voortgaat met
je te bedrinken en dat je daarbij zwak als een vrouw zal
worden.
- Hell and devil ! Wie durft beweren mij ooit dronken ge . .
zien te hebben? Men mag een brandy drinken zonder een
dronkaard te zijn, by [ove ! En voor wat de zwakte van mijn
spieren betreft, ben ik steeds bereid het op te nemen tegen
gelijk wie, behalve tegen jou, mijn zoon.
Ze reden het kleine stadje binnen. Baby slaakte een zucht
van verlichting wanneer hij inde eniqe straat van Cross een
saloon in de gaten kreeg.
- Ziedaar wat we hebben moeten, gromde hij. Ik hoop,
King, dat je ons op een goed maal zult vergasten?
- Yes, mates. Gaan wij binnen!
Onze helden gingen binnen. Ze namen plaats aan een ta.. .
fel. Ze waren de enige verbruikers. De barman kwam vra.. .
gen wat ze verlangden.
- Drie brandies, zei King. Vervolgens een stevig maal.
- Yes, voegde Baby toe. En kijk maar niet te n·auw op de

-3hoeveelheid. Thedevil! Het is nu verscheidene dagen dat ik
mij body bederf met beschuiten en water.
De barman bracht hen de brandy. Minder dan een half uur
later aten onze helden met eetlust een stevig maal dat de
vrouw van de barman in een recordtijd klaar had gemaakt.
Wanneer ze gegeten hadden, bralde Baby vergenoegd:
- WeB, dat verkwikt een man.
- Yes, zei Kinq. We zullen hier een uur rust nemen alvoren'S onze reis naar het zuiden te hervatten.
De barman, die tegen zijn schenkbank geleund stond, zei:
- Heeft u niets abnormaal bemerkt in de omgeving van de
'grens, Sherif ?
- No, antwoordde Kinq. Waarover gaat het?
- Wel, het schijnt dat de Dakota's en de Assiniboins on-rustig beginnen te worden (1).
- Zo, sprak King, wij hebben niets bemerkt en de zeldzame trappers die wij ontmoet hebben, repten er geen woord
over. Het is waar ook dat we niet tot op het gebied der Indianen geweest zijn. Maar wat ik zeggen wil, waarom worden de Roodhuiden onrustig zoals u beweert?
- Het schijnt dat de Dakota's de Assiniboins die in hun
handen vallen doden en scalperen.
- Hein? gromde Baby. Die lomperikken gaan toch geen
oorlog voeren?
- Wie vertelde u dat nieuws? vroeg Montana-Kinq.
-:- Een trapper, Slim genaamd. Hij i'S uit het noorden teruggekomen om zijn bont hier te verkopen. Hij is verleden
week weer vertrokken. Slim beweerde dat hij twee lijken van
(1) Dakota's : ook nog Sioux :g enaa md . Wilde volksstam
uit Noord-Amerika. De Dakota's vormden de machtigste van
al de Indiaanse volksstammen. Kleiner en minder steviger dan
de meeste andere Roodhuiden, zijn ze beschaafder. Ze zijn
zeer handige vissers en jagers en verschaffen het grootste
aandeel bont aan de Europese handel. Ze doen aan veelwij-verij en zijn zeer bijgelovig. Assiniboins : Indianenstam uit
Canada.
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Assiniboins gezien heeft en dat ze gescalpeerd werden.
- Damned, grommelde Baby, die Slim heeft zeker scheel
gezien.
- Dat geloof ik niet, antwoordde de waard. Slim is een
zeer ernstig man en hij zou zulke dingen niet vertellen indien
hij ze niet met eigen ogen gezien had.
- De zaak loont de moeite dat wij e r belang in stellen,
murmelde King. Wij zijn niet zo heel ver van het gebied waar
de Assiniboins leven. Gaan wij hen een bezoek brengen.
- The devil. bralde Baby, geef mij nog een brandy, boss !
Nu ben ik waarschijnlijk weer veroordeeld om enkele tijd
water te drinken.
Baby ledigde een laatste glas. Vervolgens verlieten onze
helden de saloon, stegen in het zadel en vertrokken terug
naar het noorden.
En uur later kwamen ze in het zicht van het grote woud
welke op die plaats de Canadese grens bedekte.
- Wij naderen de stam der Assiniboins, merkte Montana-King op.
- Hugh ! zei Atula, terwijl hij de grond toonde. Assiniboins komen tot hier jagen.
King en Baby onderzochten de voetsporen welke de Roodhuid hen getoond had.
- De Mohikaan heeft gelijk, grommelde King. Wel, rijden wij verder.
- Ik vraag mij af in hoever dat sprookje waarachtig is,
hell ! loeide Baby.
Intussen waren onze heiden de zoom van het woud genaderd. En plots hielden ze hun paarden in. Ze keken met grote
ogen naar een voorwerp dat aan een der lage takken aan een
boom hing.
- Hein ? zei Baby, die ogen als patrijspoorten opzette.
King naderde het voorwerp. Zijn twee gezellen volgden
hem. En dan slaakte de chief-sherif een kreet van afschuw en
verbazing. Het voorwerp was een nog bloedende scalp.
- By June, grommelde de Koning der Prairie, de barman
heeft in niets overdreven ! Ziehier wel de scalp van een Rood-

-5huid. Aan de pluim die de haren tooit, herken ik een Assini...
boin.
- Hugh ! bazuinde Atula.
Montana...King murmelde:
- My boys, ziedaar een slecht voorteken. Alles duidt er...
op aan dat de Indianen menen een reden te hebben om oor...
:log met mekaar te voeren. In dat geval zullen de BIlanken daar...
onder lijden, want door hun strijdlust gedreven zullen de
~ R o d en de kleine steden binnenvallen die in de nabijheid van
hun gebied liggen.
Atula, de trotse Mohikaan, was de scalp van dichtbij gaan
bekijken. Plots verhief zijn eentonige stem zich:
- Hugh ! Assiniboin niet door een Roodhuid gescalpeerd.
- Hein? bralde Baby, die verbluft naar de Indiaan keek.
Welk liedje zing- jij ons daar?
- Wat bedoelt de Mohikaan? vroeg King.
De Indiaan verklaarde:
- Indianen verwijderen steeds al de haren.
Montana... King naderde en stelde inderdaad vast dat de
scalp, die met de lange zwarte haren aan een tak van de boom,
hing, geen volledige scalp was en dat men alleen het boven...
ste -gedeelte van de hoofdhuid van het slachtoffer weggeno...
m'en had.
Montana...:K in g bleef daar peinzend staan. Hij murmelde :
- Wat betekent dit?
Dan hief hij het hoofd op en sprak tot zijn gezellen.
- Come on !Gaan wij naar de Assiniboins. Waarschijn...
lijk vinden wij bij die Roodhuiden de oplossing van het raad...
seI.
En onze drie onverschrokken vrienden vervolgden hun weg.
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DE VERMOORDE INDIAAN
'Onze drie helden drong-en in het woud en volgden een
breed pad, dat de Assiniboins gebruikten om op de vlakte
te 9'aan jagen.

6King zei tot zijn gezellen!
- Wij moeten nog een uur paardrijden, alvorens de stam
te bereiken..; Hein?.. HelI! Kijkt eens, mates!
King had zijn paard met een ruk ingehouden en zijn vrien.. .
den volgden zijn voorbeeld. De Koning der Prairie toonde
hen een twede scalp. Deze maal hing het bloedende zegeteken
aan een stok, die in de grond geplant was.
Baby opende zijn grote oven om te tieren:
- Hell and devil! Dat is al te sterk! By [une, wij moeten
de ezel bij de lurven grijpen die er plezier in vindt de Red.. .
skins te vermoorden om ze daarna te scalperen.
- Hugh, gromde Atula, het is dezelfde man die de twee
Roodhuiden gescalpeerd heeft.
Montana.. . King gromde:
- Mates, ik begin te geloven dat de Assiniboins de slacht.. .
offers zijn van een verschrikkelijke en onheilspellende kui . .
perij, Ik zoek tevergeefs een reden voor die misdaden. Maar
'e en zaak staat vast en die is dat, zo er geen einde aan de
moorden gesteld wordt, de Assiniboins die nu vreedzaam van
de opbrengst van het vissen en het jagen leven, er eindelijk
zullen toe gebracht worden de oorlogsbijl op te graven. Zie.. .
daar wat wij moeten beletten.
- Yes, by June! Gaan wij dus verder! loeide de trapper.
Ik weet niet wat ik heb, maar ik geloof dat wij heel in het
kort herrie gaan krijgen.
- Hugh ! zei Atula, de Mohikaan heeft het voorgevoel dat
er gevochten zal worden.
Ze begaven zich terug op weg. Maar een dertigtal meter
verder sprong Atula van zijn paard en liep naar het lichaam
van een Indiaan die in het gras uitgestrekt lag. Montana...
King en Baby kwamen hem vervoegen.
De Koning der Prairie boog naar de Rode en zei:
- Het is wel een Assiniboin. En hij werd gescalpeerd. De
ongelukkige is dood. Hij werd met een kogel in het hoofd
getroffen.
- Hugh ! Kijkt! riep Atula.
Hij toonde voetsporen rondom het lijk.

-7- The devil! gromde King. Die sporen werden nagelaten
door een man die laarzen droeg. Hij is dus een Blanke, want
de Indianen dragen nooit schoenen, noch laarzen.
- Maar, deed Baby opmerken, de man die hier geweest is,
kan evengoed een trapper zijn die net als wij de scalp en het
lijk ontdekt had.
Maar Atula die de grond onderzocht rondom het lijk van
de Indiaan, kwam naar zijn gezellen terug en sprak:
- Hugh ! Ik geen sporen van mocassins vinden tussen het
lijk en de scalp maar wel sporen van laarzen. Bleekgezicht
heeft Assiniboin gedood en gescalpeerd. Ik heb gezegd!
- Hein? zei King. Maar de Bleekgezichten scalperen hun
vijanden niet, Redskin.
Maar Atula toonde het lijk met de hand en gromde:
- Assiniboin werd op slag gedood met een kogel in het
hoofd. Indiaan nooit een dode vijand scalperen. Bleekgezicht
de moordenaar zijn.
- HelI and devil! bralde Baby. Maar om welke reden zou
dat uilskuiken zo handelen? De Indianen dragen qewoonlijk geen fortuin op zak. Dus is diefstal uitgesloten. Damned,
ik word er niet wijs uit. En jij, King?
De Koning der Prairie antwoordde langzaam:
- Mates, wij staan hier voor een duistere zaak aan dewelke wij al onze aandacht moeten schenken. De feiten schijnen aan te duiden dat Atula gelijk heeft. Wij moeten dus
geloven dat een Blanke er genoegen in schept de Assiniboins
te doden en te scalperen. Wij weten niet welk doel die ellendeling nastreeft. Maar een zaak staat vast en die is dat die
moorden de woede der Assiniboins ten top zullen voeren en
dat zij het oorlogspad zullen nemen tegen gelijk wie. Een oorlog tegen die machtige stam zou deze streek voor verscheidene maanden ruïneren, want zoals ik jullie reeds gezegd heb,
zullen de Roden de kleine stadjes aanvallen en de blanke
mannen, vrouwen en kinderen doden ... Wij moeten die slachting voorkomen. Ik zie daarvoor slechts een middel en dat
is ons meester maken van de dader van deze moorden. Maar
alvorens ons op jacht te begeven, moeten wij de Assiniboins

-
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gaan opzoeken. Indien zij opgewonden zijn, zullen wij hen
moeten bedaren. Ik ken het opperhoofd van de stam. Hij is
een wijze. Hij zal naar mij luisteren. Gaan wij dus.
- Yes, by June, gromde Baby. De duivel hale mij indien
ik klaar in heel deze zaak zie. Maar, damned, als die moordenaar mij onder handen valt, zal ik hem niet scalperen. Neen,
by June l Ik zal 'h em één voor één al de haren uit het hoofd
rukken, zelfs al moest ik dat interessant werkje in het oudemannenhuis voortzetten.
Montana-King grommelde:
- In dat geval hoop ik maar voor jou dat de bandiet kaal

is.
- Hij zou het mooi ontsnappen, de ezel! bralde Baby.
Onze drie helden sprongen in het zadel en vertrokken op
een drafje naar de stam der Assiniboins...
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BIJ DE ASSINIBOINS
Wanneer onze drie onverschrokken helden de stam der
Assiniboins bereikten, sprongen ze uit het zadel. Ze troffen
daar de sachems in raadsvergadering aan.
De Koning der Prairie, die door alle stammen gekend en
geacht was, werd met eerbied door de Roodhuiden ontvangen.
Het opperhoofd, Valkenoog, was een vriend van onze held.
Zodra hij hem zag, onderbrak Valkenoog de raad en naderde onze drie gezellen. De Indiaan sprak:
- Gegroet, Grote Blanke Jager!
- Gegroet, Valkenoog, antwoordde onze held. Grote Blanke Jager kwam in deze omgeving en hij wilde de hand drukken van zijn vriend, de moedige Assiniboin.
King drukte de hand van Valkenoog en vroeg:
- Waarom schijnen de Assiniboins onrustig? Waarom
vergaderen de Sachems?
Dan verklaarde het opperhoofd der Roodhuiden, met sombere stem:
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- De raad der Sachems heeft besloten de oorlogsbijl tegen
de Dakota's te ontgraven.
- Hoedat ! riep Montana-King. Zou de wijsheid uit de
vreedzame geest van mijn broeder gevlucht zijn ?
De Roodhuid antwoordde :
- Nooit zouden de Assiniboins het oorlogspad genomen
hebben. Maar de Dakota's zijn laffe honden. Drie der onzen
zijn reeds onder de slagen van hun donderstokken gevallen.
Montana-King wist dat de Dakota's bijna allen geweren
bezaten, welke gewetenloze sluikhandelaars hen tegen goud
verkocht hadden.
Onze held vroeg aan het Indiaanse opperhoofd :
- Is Valkenoog er wel zeker van dat het de Dakota's zijn
die de Assiniboins doden ?
- Ja. De Dakota's zijn steeds de vijanden van onze stam
geweest. Wij hebben een van hun pluimen bij het lijk van een
Assiniboin gevonden. De Dakota's vrezen de kracht van de
arm der Assiniboins, maar ze vallen onze mannen bij verrassing en in de rug aan. De Dakota's zullen voor die misdaden
boeten. Ik heb gezegd !
Montana-King dacht vlug na en vroeg dan :
- Zal mijn broeder Valkenoog mij geloven indien ik hem
zeg dat het de Dakota's niet zijn die de Assiniboins doden ?
Alps ik dat zeg, zal mijn broeder durven beweren dat ik lieg ?
- Ik zou zeggen dat mijn broeder zich vergist. De Assiniboin weet dat de Grote Blanke Jager nooit liegt.
- En nochtans, Valkenoog, ben ik ervan overtuigd dat de
Dakota's onschuldig zijn.
- Wil zal het bewijzen ?... En waarom hebben onze krijgers dan de pluimen van de Dakota's bij een van hun dode
en gescalpeerde broeders gevonden ? De Dakota's hebben
ons altijd haat toegedragen. Wie anders dan zij zou Assiniboins
boins durven vermoorden ?
Montana-King hernam :
- Indien de Dakota's schuldig zijn, zal Grote Blanke Jager
de krijgers van Valkenoog helpen om hen te straffen. Maar
waarom de oorlogsbijl opgraven indien mijn broeder niet over-
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tuigd is van de schuld der Dakota's ? Wil Valkenoog mijn
raad volgen ?
- Valkenoog weet dat de Grote Blanke jager loyaal en
zijn broeder is. Welke is de raad die mijn broeder aan de
Assiniboin geven wil ?
- Dat Valkenoog luistert. Alvorens de Dakota's te beschuldigen, moeten er bewijzen zijn. Ik zal bewijzen dat de
Dakota's schuldig of onschuldig zijn. Ik vraag dus aan Valkenoog twee dagen te wachten alvorens zijn moedige krijgers op het oorlogspad te sturen.
Het opperhoofd aarzelde even en zei dan :
- De Assiniboins zullen twee dagen wachten of er zou intussen een andere van onze krijgers moeten vermoord worden.
- Goed, zei Montana-King. Ik heb de belofte van Valkenoog. Voor twee dagen verstreken zijn, zal Grote Blanke
jager terugkomen.
Onze drie helden sprongen te paard en verlieten de stam
der Assiniboins.
Langs die kant was King gerustgesteld voor twee dagen.
Inderdaad, hij wist bij ondervinding dat de Assiniboins het
gegeven woord steeds eerbiedigden...
IV

WIE VERMOORDT DE ASSINIBOINS ?
Wanneer ze op enkele afstand van de Indiaanse stam gekomen waren, sprak de Koning der Prairie tot zijn gezellen :

- Mates, ik begin te geloven dat een bandiet iets op touw
wil zetten dat niet in de haak is en dat noodlottige gevolgen
zou kunnen hebben voor de vrede in deze streek.
- Yes, damned, sakkerde Baby. Het is een feit dat de Assiniboins zeer opgewonden zijn. Ze zullen ons geen dag langer uitstel geven dan de twee dagen die Valkenoog ons gelaten heeft.
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- Hugh! zei Atula. Wij hen vinden die de Roodhuiden
doden.
- Maar wie vermoordt de Assiniboins ? gromde Montana...
King. En waarom die misdaden?
Ze vervolgden een poos stilzwijgend hun weg en dan her...
nam de Koning der Prairie:
- Volgens de aanduidingen die wij gevonden hebben, is
het bijna zeker dat het een blanke bandiet is welke die mis...
daden pleegt. Indien hij handelde gedreven door haat of door
wraaklust, dan zou hij zich tevreden stellen met de Assini...
boins neer te schieten. Maar neen, by June, hij scalpeert ze
op de koop toe!
De eentonige stem van Atula verhief zich.
- Hij wil doen geloven dat de Assiniboins door Dakota's
gedood worden.
- Yes, the devil l bralde Baby. Maar met welk doel?
- Bij voorbeeld om oorlog te stichten tussen de twee In ...
diaanse stammen.
De trapper opende enorme ogen en loeide:
- Maar, by [une, welk belang kan men nu hebben bij het
feit dat de Assiniboins en de Dakota's mekaar de body door...
boren?
- Dat hangt af van het standpunt waarop men zich plaatst,
hernam King. Een oorlog tussen Indianen zou bij voorbeeld
de zaken kunnen dienen van sluikhandelaars in wapens.
Baby diende zich op de schedel een vuistslag toe, krachtig
genoeg om een os neer te slaan. Hij begon te tieren:
- Maar ja, helI 1. .. Ziedaar een verklaring voor de han...
delingen van die bloeddorstige ezels.
- Ik geloof het ook, murmelde King. Jullie zien wel, ma...
tes, dat de zaak ernstiger is dan we dachten. Wij moeten dus
vlug handelen, indien wij in deze streek de afschuw en de
slachting willen vermijden die zeker zouden ontstaan uit een
oorlog tussen Indianen.
- The devil! sakkerde Baby. Maar hoe leggen wij dat
aan boord?
- Ik zie slechts een middel, zei King. Eerst moeten wij de

12 -Dakota's gaan opzoeken. Ze moeten wel op de hoogte zijn
van het feit dat de Assiniboins hen beschuldigen van de
moorden gepleegd op hun krijgers. Misschien kunnen zij ons
waardevolle aanduidingen geven. Langs een andere kant is
wat Valkenoog beweerd heeft de waarheid : de Assiniboins
en de Dakota's hebben vroeger oorlog gemaakt en dit eeuwenlang. Ze voelen de enen tegenover de anderen, een
stevige haat. Het zijn de komst van de Blanken in deze gebieden, en ook onze wetten, die geleidelijk een einde hebben
kunnen stellen aan die oorlogen die langzaam maar zeker de
twee stammen vernietigden. Sindsdien is het begrijpelijk dat
een klein incident de stammen tegen mekaar kan doen opstaan. We gaan dus insgelijks de Dakota's bedaren. Ver
volgens moeten wij volstrekt de man in handen krijgen die
zich in hinderlaag legt om de ongelukkige Redskins neer te
schieten,
- O.K. ! bralde Baby.
Maar plots schoten onze helden op. In de verte weerklonk
een schot,
- Hein ? zei Baby.
- Stilte, gromde King.
Ze luisterden. Ze hoorden eerst het geluid van iemand die
door het woud vluchtte en vervolgens de galop van een paard
dat zich snel verwijderde.
Dan werd het weer stil.
- Well, grommelde Baby, wat betekent dat ?
- Ik geloof dat het de moordenaar der Assiniboins was,
die deze maal een van zijn slachtoffers gemist heeft, zei de
Koning der Prairie. Inderdaad wij hebben het geluid gehoord
van een man die in het woud vluchtte en vervolgens dat van
de galop van een paard. Ik veronderstel dat de eerste het
slachtoffer was en dat de galop dat van het rijdier van de
moordenaar moet geweest zijn.
- Damned, dan is de bandiet in de omgeving !
- Hugh ! ik zijn spoor volgen, gromde Atula.
- Come on, zei King.
Onze helden vertrokken in de richting vanwaar het schot
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weerklonken had. Atula stapte vooraan. Plots bleef hij staan.
Hij boog naar de grond en gromde :
- Hugh !... Twee Roodhuiden kwamen hier langs
Men kon duidelijk de afdrukken van mocassins op de zandachtige bodem zien.
Gaan wij steeds verder, zei King.
Onze heiden begaven zich terug op weg. Na een honderdtal meters, ging Atula op zijn paard staan en keek de horizont
af. Op die plek was het woud onderbroken door een vlakte,
bezaaid met enkele bomen en kleine bosjes. Het was naar een
van die bosjes dat de Indiaan zijn scherpe blik richtte.
- Well, vroeg Baby, zie jij wat, Redskin ?
De Indiaan strekte de arm naar het bosje uit :
- Daar, ik zie het lichaam van een Roodhuid op de grond
liggen.
- Hell ! sakkerde King. Nos een slachtoffer van de moordenaar. Waarschijnlijk ontmoette hij deze maal t w ee Indianen. Hij gelukte er slechts in een neer te schieten. De andere
heeft de vlucht genomen. Gaan wij dat van dichtbij bekijken.
Ze vertrokken in galop naar het bosje, waar ze inderdaad
het lijk van een Assiniboin aantroffen.
De ongelukkige, evenals de andere slachtoffers, was onhandig gescalpeerd geworden.
- Hell, vloekte Baby, daar moet een einde aan komen, zo
niet komt er herrie.
Inderdaad, zei King.
- Hugh, bromde Atula, die zich van de grond oprichtte
welke hij aandachtig bekeken had. Het paard was beslagen.
- Dan hoeven wij niet meer te twijfelen, gromde King, het
is wel een Blanke die er genoegen in schept de Assiniboins
neer te schieten. Er is haast bij, mates ! Gaan wij naar de
Dakota's.
Onze drie helden begaven zich op weg. Ze draafden een
half uur lang op een slingerend pad en belandden eindelijk
in een vallei waar de Dakota's hun wig-wams opgeslagen
hadden.
---

--
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Zodra ze het Indiaanse kamp in het zicht kregen bleven onze helden staan en Montana-King gromde :
- Mates, het is hoog tijd dat wij tussenbeide gaan komen.
Kijkt eens.
En King toonde de folterpaal, aan dewelke de Dakota's
een Assiniboin gebonden hadden.
- The devil ! bralde Baby. De oorlog staat inderdaad op
het punt uit te breken tussen die twee stammen.
- Come on, grommelde King.
Evenals de Assiniboins, kenden de Dakota's onze helden
maar dan wanneer de krijgers van Valkenoog onze held bewonderden en achtten, vreesden de Dakota's hem. Inderdaad,
Montana-King had meer dan eens tegen de Dakota's moeten optreden en soms had hij de krachtige manier moeten
gebruiken om die strijdlustige Indianen te bedaren.
De Koning der Prairie en zijn gezellen drongen in het
kamp. Ze begaven zich naar het opperhoofd, Grote-Beer, die
met de armen op zijn borst gekruist hen stond op te wachten.
King hield zijn paard in, sprong uit het zadel en naderde
het Indiaanse opperhoofd. Hij zei :
- Gegroet, Grote-Beer.
- Gegroet, Blanke Jager.
- Waarom hebben de Dakota's de Assiniboin gevangengenomen ? De Dakota's leefden toch in vrede met de krijgers
van Valkenoog ?
Het opperhoofd antwoordde ruw :
- Het is Grote-Beer die vragen moet stellen. Waarom komen die honden van Assiniboins tot op ons gebied om een van
onze krijgers te vermoorden ?
- Een van jouw krijgers ? vroeg King.
Ja !
Dan keerde hij zich tot zijn krijgers :
- Dat men de gevangene hier brengt !
Enkele Dakota's bevrijdden de Assiniboin van de folterpaal en brachten hem voor hun opperhoofd. Grote-Beer hernam :
..-
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- Onze krijger was op jacht. Deze Assiniboin heeft hem
zijn mes in de rug geploft.
Maar de gevangene richtte zijn gestalte op en antwoordde
trots :
- De Assiniboin vreest de dood niet. De Assiniboin valt
zijn vijand nooit in de rug aan. De Dakota's zijn kruipende
dieren die mijn broeders laf met hun donderstokken doden !
- Je liegt, riep Grote Beer, terwijl een dreigend gemurmel
onder de krijgers opsteeg. De Dakota's hebben geen enkele
Assiniboin gedood !
Montana-King merkte wel dat hij tussenbeide moest komen. Hij sprak tot het Indiaans opperhoofd :
- Grote Blanke Jager zal de gevangene ondervragen en
dan zal hij spreken.
- Hugh ! gromde Grote-Beer.
King keerde zich naar de gevangene :
- Vertel...
Dan zei de Assiniboin :
- Vuurpijl en ik volgden het spoor van een damhert. Als
wapens hadden wij slechts onze pijlen en bogen. Dan spuwde een onzichtbare donderstok de dood. Vuurpijl viel en vertrok naar de Eeuwige Jachtvelden. Ik liep naar de Dakota's
om hen rekenschap te vragen voor die nieuwe misdaad. En
dan heb ik een slag op het hoofd gekregen. Wanneer ik weer
bijkwam omringden de Dakota's mij en een onder hen lag
op de grond, met een mes in de rug geplant. Ik heb geen mes.
Ik heb gezegd !
- De tong van de Assiniboin liegt ! gromde Grote-Beer.
Het is Vlugge-Wolf die de Assiniboin gedood heeft, alvorens
hij zelf stierf met het mes in de rug.
De gevangene wilde antwoorden, maar King hief de hand
op en zei :
- Grote-Beer, luister. Grote Blanke Jager weet dat de Dakota's de Assiniboins niet gedood hebben en dat de gevangene Vlugge-Wolf niet neergestoken heeft.
Daar de Indianen hem ongelovig aankeken, gromde de
Koning der Prairie :
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- Wie zou durven twijfelen aan het woord van Grote
Blanke Jager?
Evenals het opperhoofd der Assiniboins, sprak Grote-Beer:
- Grote Blanke jager kan zich vergissen. Deze Assiniboin
zal aan de folterpaal sterven.
- Dat staat gelijk met een nutteloze oorlog te ontketenen,
zei King.
Grote-Beer herhaalde koppig :
- Wij zullen de oorlogsbijl ontgraven !
Montana-King naderde het opperhoofd en keek hem vlak
in het gelaat zeggende :
- Dat Grote-Beer naar de woorden van wijsheid luistert.
Indien de Dakota's de oorlog willen, zullen ze die hebben,
maar tegen onze blanke krijgers, die beter gewapend zijn
dan de Dakota's De Dakota's zullen overwonnen worden en
als straf zullen zij naar het noorden verjaagd worden. Ze
zouden deze streek verliezen, waar velen onder hen het daglicht aanschouwden. Grote Blanke jager zal hem vinden die
de Assiniboins en de Dakota gedood heeft. Dat Grote-Beer
doet evenals Valkenoog : dat hij twee dagen wacht alvorens
de gevangene te doen sterven. Ik heb gezegd !
Grote-Beer aarzelde een ogenblik en dan :
- Grote Beer geeft twee dagen aan Grote Blanke jager om
te bewijzen dat Vlugge-Wolf niet door de Assiniboin vermoord werd. Ik heb gezegd !
- Goed, zei King. Grote-Beer zal niet vergeten dat hij zijn
woord gegeven heeft.
De Koning der Prairie sprong in het zadel en wenkte zijn
gezellen hem te volgen. Ze verlieten het Indiaanse kamp.
Eens op afstand van de wigwams gekomen, grommelde King :
- Ik ben er niet zo zeker van dat Grote-Beer zijn woord
zal houden. Laten wij het toch maar hopen...
- The devil ! sakkerde Baby. Men mag zich niet al teveel
vertrouwen op de Dakota's. Het is niet de eerste maal dat ze
ons heel wat last berokkenen.
- Hugh, gromde Atula, de sluwheid schitterde in het oog
van Grote-Beer ! .. .
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DE SLUIKHANDELAAR IN WAPENS
King en zijn gezellen hielden hun paarden in op goede afstand van het kamp der Dakota's. De Koning der Prairie
richtte zich tot zijn gezellen en zei :
-- Alleen langs deze kant kan men het kamp der Dakota's
te paard bereiken. Inderdaad, de wig-warns bevinden zich in
een vallei omringd door hoge rotsen. Alleen het pad door het
woud verleent een gemakkelijke toegang tot de wigwams.
Wij gaan hier in de omgeving op de loer liggen. Ik heb het
voorgevoel dat de Dakota's weldra een zeer interessant bezoek zullen krijgen.
- Hein "? gromde Baby. Wie is de deugniet die de Redskin
een bezoek zal brengen ?
-- De man die er belang in heeft dat de Indianen de oorlogsbijl opgraven, verklaarde King.
- O .K. i Well, indien hij in onze nabijheid voorbijkomt,
zal hij goed onthaald worden, by June ! Ik gelast er mij mee
hem met vuistslagen in het hoofd te prenten dat hij ongelijk
heeft te handelen zoals hij doet.
- Neen, glimlachte King. Wij laten hem gerust voorbijgaan. Wij zullen hem volgen. Zo zullen wij zijn schuilplaats
kennen en dan zal het tijd zijn om tussenbeide te komen.
Je hebt natuurlijk gelijk. Wel, waar gaan wij ons in
hinderlaag opstellen ?
De Koning van de Prairie toonde een laar op enkele afstand van het pad. Hij verklaarde :
- Vandaar kunnen wij het pad het best in de gaten houden. Ik denk niet dat we lang zullen moeten wachten.
Tr
Onze helden gingen zich op de loer leggen in het laar. Ze
hadden hun paarden verborgen achter een dicht gordijn van
doornachtige struiken.
Ze lagen op de grond. Ze bleven stilzwijgend liggen ten
einde hun aanwezigheid niet te verraden.
---
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Na een half uur, murmelde Atula :
- Hugh ! Ik hoor een paard naderen.
Onze helden verborgen zich in het hoge gras en wachtten.
Weldra zagen ze een Blanke op het pad voorbijrijden.
Onze helden keken mekaar grinnikend aan. Wanneer de
onbekende voorbij was, murmelde King :
- Blijven wij maar wachten. Hij gaat Grote-Beer een bezoek brengen, maar zal noodzakelijk weer langs hier moeten
voorbijkomen. Dan zullen we hem volgen.
- Goed, fluisterde Baby. Het is vreemd hoe het zicht van
die ezel mijn vuisten doet jeuken.
- Bedaar jouw Strijdlust, glimlachte King. Binnenkort
krijg jij de gelegenheid om je armen te ontroesten.
- Ik hoop het, zuchtte de trapper.
Na een uur hoorden ze de ruiter terug van bij de Dakota's
komen. Ze zagen hem weer op het paard voorbijrijden. Ze
lieten hem een goede voorsprong nemen en stegen dan te
paard, om hem van op afstand te kunnen volgen.
De man verliet het woud en begon over de vlakte te galopperen.
Wanneer ze merkten welke richting de bandiet insloeg,
grinnikte King :
- Geen twijfel meer mogelijk. Hij gaat recht naar de Assiniboins.
King had juist geraden. De bandiet sloeg de weg op die
naar het kamp der Assiniboins leidde. Ze lieten hem gaan en
de Koning der Prairie sprak tot zijn gezellen :
- Ziehier wat wij zullen doen. Wij blijven hier wachten.
Wanneer de schurk terug van bij de Assiniboins komt, zal
Atula hem volgen om zijn schuilplaats te weten te komen.
Baby en ik zullen op onze beurt een bezoek brengen aan Valkenoog, die ons wel zal willen zeggen wat die man bij hem is
komen doen.
- Een goed idee ! bralde Baby. Als dat uilskuiken ons
maar niet te lang laat wachten.
Men mag geloven dat de man eraan gewoon was zijn zaken
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vlug af te handelen, want minder dan een uur later kwam hij
uit het Indiaanse kamp terug. Hij reed weer in de nabijheid
van onze helden voorbij, zonder hen te merken. Dan sloeg hij
rechts af en vertrok met losse teugel over de vlakte.
- Go, Atula, zei King. Volg hem en tracht te weten waar
zijn schuilplaats is.
- Hugh !
De Indiaan stuurde zijn paard op het spoor van de bandiet.
Intussen vertrokken King en Baby naar het kamp der Assiniboins. Ze kwamen daar na een kwartier aan en vroegen
om het opperhoofd te spreken.
Valkenoog ontving hen in zijn wigwam.
- Gegroet, Valkenoog, zei King.
- Gegroet, Grote Blanke Jager, antwoordde de Indiaan.
Onze held vroeg :
- Een Bleekgezicht is Valkenoog komen bezoeken. Wat
kwam hij bij de Assiniboins doen ?
De Roodhuid antwoordde :
- Dat Bleekgezicht is een vriend der Assiniboins. Hij heeft
horen zeggen dat de Dakota's oorlog met ons willen voeren.
Hij wil ons helpen onze vijanden gemakkelijker te overwinnen
door ons donderstokken tegen goudpoeder te verkopen.
King en Baby wierpen mekaar een veelbetekenende blik
toe. Ze wisten nu hoe ze over de zaak denken moesten.
- Het is wel wat ik dacht ! gromde King.
- Hoe bedoelt mijn broeder ? vroeg Valkenoog.
- Valkenoog, luister goed naar de woorden van Grote
Blanke Jager... De Assiniboins werden niet gedood, noch gescalpeerd door de Dakota's, maar wel door dat Bleekgezicht.
De Indiaan verborg zijn verbazing niet. Maar daar hij zeer
verstandig was, vroeg hij op zijn beurt :
- Waarom zou dat Bleekgezicht mijn krijgers daden ?
- Ik weet dat Valkenoog een wakkere geest heeft. Hij zal
begrijpen. Die man heeft de krijgers der Assiniboins gedood
om Valkenoog ertoe te brengen oorlog te voeren tegen de
Dakota's. Doch, daar de Assiniboins geen donderstokken be
zitten, zou hij dan die wapens geleverd hebben tegen goud-

-
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poeder. Hij zou rijk geworden zijn, dank zij een oorlog die
hij zou ontketend hebben. Zijn goud zou rood zijn van het
bloed der krijgers, der vrouwen en der kinderen van de As,..
siniboins.
Valkenoog dacht na. King vervolgde:
- Het is ook die blanke bandiet die donderstokken aan de
Dakota's verkocht heeft. Maar Grote Blanke Jager zal de
Dakota's die donderstokken ontnemen.
- Hoopt Grote Blanke Jager dan de Dakota's alleen te
overwinnen ?
- Dat Valkenoog geduld oefene.
- Goed, zei de Indiaan. De Assiniboin weet dat Grote
Blanke Jager zijn loyale vriend is... Valkenoog zal geduld
oefenen en wachten.
- Voor de nacht valt, zal de moordenaar der Assiniboins
aan het gerecht der Bleekgezichten overgeleverd worden, ver...
zekerde onze held.
Hierop sprongen King en zijn gezel te paard en verlieten
het kamp der Assiniboins...
VI

EERSTE HERRIE
Op het ogenblik dat onze twee helden uit het woud kwa...
men, riep Baby terwijl hij de vlakte toonde:
- Ziedaar de Redskin die terugkomt.
Inderdaad, ze zagen Atula met losse teugel aangerend komen. Weldra hield de Roodhuid zijn paard bij zijn vrienden
in. Hij sprak:
- Hugh! Blanke bandiet is bij Mike Spencer gegaan.
- Hein? bralde de trapper. Mike Spencer 1
- Zo, antwoordde King. Het zou me heel niet verwonderen indien Seneer in heel deze zaak betrokken was. Het is
al een tijdje geleden dat ik niet meer over hem heb horen
spreken, maar ik weet dat hij last gehad heeft met de politie,
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nauwelijks een paar maanden geleden... Gaan wij Spencer
een bezoek brengen.
Onze helden begaven zich op weg. Mike Spencer was een
avonturier en niemand wist welke middelen van bestaan hij
had. Hij bewoonde een afgelegen hut, opgebouwd aan de
voet van een kleine bergketen.
Weldra kwamen ze in het zicht van de hut. Onze drie onverschrokken gezellen naderden en King steeg uit het zadel.
Hij poogde de deur te openen, doch die was gesloten. De Koning van de Prairie sloeg met de kolf van zijn revolver tegen
de deur, roepende :
- Spencer !... Kom buiten !
Maar alles bleef stil in de hut.
Baby was insgelijks uit het zadel gesprongen en ging aan
het enige raam in de hut kijken. Hij loeide :
- The devil ! Er is niemand ! Spencer en de andere schurk
zijn heengegaan, terwijl Atula ons verwittigen kwam.
King grommelde :
- Waarschijnlijk zijn ze naar de stad. Indien wij ze daar
samen aantroffen, zou dat de zaak voor ons vergemakkelijken.
Come on, boys !
Onze helden sprongen op hun rij dieren en vertrokken in
galop naar de kleine nabije stad. Ze drongen door een smalle
bergpas en bereikten de vlakte aan de andere kant. In de
verte zagen ze de huizen van het kleine plaatsje, waar ze hoopten Mike Spencer en de bandiet aan te treffen die een bezoek
gebracht had aan de Assiniboins en aan de Dakota's.
Onderweg zei King tot zijn twee vrienden :
- Wij hoeven nu niet meer te twijfelen. Wij hebben met
sluikhandelaars in wapens te doen. Het komt erop aan hen
niet te missen, mates !
Tien minuten later reden onze onverschrokken vrienden
de kleine stad binnen.
- Wel, bralde Baby, de enige plaats waar wij kans hebben onze kerels aan te treffen, is de saloon, dunkt mij !
- Yes, grinnikte King, en wij vinden daar ook brandy.
- Hell ! loeide Baby. Ik zeg niet dat ik de gelegenheid zal
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laten voorbijgaan om mij de keel te spoelen... Come on !
Ze begaven zich naar de saloon. Toen ze die gingen bereiken, draaide de deur open en Mike Spencer kwam buiten.
Hij bleef pal staan wanneer hij onze helden zag en keelde :
- Zo, Montana-King is op jacht !
De Koning der Prairie begreep onmiddellijk dat die kreet
bestemd was om iemand te verwittigen die nog in de saloon
was.
- Uit mijn weg, Spencer ! gromde onze held.
Maar in de plaats van te gehoorzamen, riep de bandiet :
- Hep, boys !
Vijf andere schurken kwamen uit de saloon en richtten
zich voor de deur op, ten einde de toegang aan onze held te
verbieden.
Montana-King stapte op de ellendelingen toe. Hij greep
plots Spencer bij de lurven en diende hem een bliksemende
uppercut op de kin toe. De kerel zakte in mekaar. Maar dat
was het sein voor een algemene herrie. De vijf andere bandieten wierpen zich huilend op de Koning der Prairie en dit
ziende, sprong Baby van zijn paard en mengde zich in het gevecht, loeiende :
- Hell and devil !... Het is tijd dat jullie de herrie beginnen, my boys ! Mijn vuisten jeukten onuitstaanbaar. Hiezo, schurk !
Een der bandieten vloog tot in het midden van de straat.
Een andere tuimelde over de balustrade van het terras van
de saloon. Een derde kreeg zulke swing van King te slikken,
dat hij op tien passen afstand op de rug ging liggen.
De laatste bandiet maakte kennis met de vuist van Baby.
Hij ging kreunend zitten, terwijl hij beide handen aan zijn
kaaksbeen bracht. Zodra de weg vrij was, stapten King en
de trapper de saloon binnen. Ze hielden hun revolvers in de
hand. Maar ze zagen niemand in de gelagzaal. Alleen de barman stond achter de schenkbank en deed net of hij ijverig
de glazen spoelde.
King naderde de schenkbank en greep de barman bij zijn
kraag. Hij trok hem naar zich toe en gromde :
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- Jij heult met de schurken, niet ?
- Maar neen, chief-sherif, zei de man. Wat had ik kunnen doen ?
Montana-King duwde hem ruw achteruit ; de barman botste
tegen het buffet en een zwaar glas kantelde van een etagère
op de schedel van de kerel, die een gehuil van pijn slaakte.
Baby keek achter de schenkbank :
- Hell, de kerel die wij zochten heeft de zeilen gelicht !
- juist, zei King, hij is langs het raam gevlucht.
En onze held toonde een open raam dat achter de saloon
uitgaf.
Baby ging naar buiten leunen, maar hij zag niemand in de
omgeving.
- Kom, grommelde King. Atula moet het spoor van de
bandiet weer terugvinden en volgen.
- Dat is waar ook, zei Baby, ik heb de Redskin tijdens
het gevecht niet gezien !
Ze gingen buiten. Atula was verdwenen, evenals Mike
Spencer en de vijf bandieten.
- Zo, ik begrijp, gromde King. Atula is slimmer geweest.
Hij heeft er zich wel aan verwacht dat de sluikhandelaar in
wapens langs een raam aan de achterkant van het huis zou
vluchten. Waarschijnlijk volgt hij nu zijn spoor en zal hij
weldra terugkomen om ons te melden waar wij de kerel kunnen vinden. Wel, gaan wij terug de saloon binnen en drinken
wij een glas in afwachting dat de Redskin terugkomt.
- O.K., zei Baby vrolijk. Een kleine brandy zal ons geen
kwaad doen...
VII

VERBODEN WAPENS
Ze kregen nauwelijks de tijd om hun glas te ledigen, of
Atula kwam de saloon binnen en naderde King en Baby. De
Indiaan fluisterde :
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- Hugh ! Ik heb de bandiet gevolgd die uit de saloon gevlucht is.
- Ik dacht het wel ! bralde Baby. En dan ?
- Heb jij de schuilplaats van de kerel ontdekt ? vroeg
King.
- No, antwoordde Atula.
Hij keek naar de barman die stond te luisteren. King begreep en zei :
- Gaan wij buiten.
Eens buiten de saloon, zei de Mohikaan vlug :
- Ik heb de bandiet tot in de bergen gevolgd. Daar heb
ik hem twee wagens zien naderen die door vijf schurken bewaakt werden. Ik ben teruggekomen.
- Twee wagens ? gromde King. Die voertuigen bevatten
zeker de verboden wapens. Come on !
- Hugh, zei Atula. Toen ik terug hierheen kwam, heb ik
me moeten verbergen want de vijf schurken en Mike Spencer,
tegen dewelken jullie gevochten hebben, gingen op hun beurt
naar de bergen.
- Hell ! sakkerde Baby. De bandieten zijn dus tien man
sterk.
- Neen, twaalf, grinnikte Montana-King. Nochtans hebben wij geen tijd om versterkingen te halen. Wij moeten volstrekt beletten dat die wapen aan de Assiniboins geleverd
worden. Come on, damned ! Er blijft ons geen andere uitweg
meer over dan de strijd aan te binden tegen die bende sluikhandelaars. Wij moeten per verrassing handelen.
- O.K. ! bralde Baby. Ik geloof dat er opstoppers zullen
uitgedeeld worden.
Onze drie maten sprongen te paard en vertrokken met losse teugel naar de bergen. Ze moesten een woud door. Een
weinig voor ze de zoom bereikten, hief Atula die vooraan reed
de arm op. De drie ruiters hielden hun rij dieren in. De Indiaan sprak tot King :
- Hugh ! Wij mogen ons niet op de vlakte vertonen, want
de bandieten zouden ons zien. Maken wij een omweg.
- Goed. Wij zullen ze in de flank aanvallen, zei King.
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Onze helden vervolgden hun weg door het woud. Ze gelukten erin de zoom te bereiken op een plaats in de nabijheid van
die waar de twee wagens stonden, waarvan de lading met een
zeildoek bedekt was. King boog naar zijn gezellen en zei :
- De bandieten zijn slechts met elf. Waarschijnlijk is de
moordenaar der Assiniboins niet onder hen. Ik veronderstel
dat hij Valkenoog is gaan opzoeken om een laatste maal de
prijs der verboden wapens met hem te bespreken. Hum ! Ik
vraag mij af hoe wij het aan boord zullen leggen om die bandieten buiten gevecht te stellen.
Onze helden hadden op het onverwacht het vuur op de
bandieten kunnen openen, maar King hield er volstrekt niet
aan om zo te handelen ; hij wou ze levend vangen om ze aan
het gerecht over te leveren.
Na een ogenblik nagedacht te hebben, zei de chief-sherif:
- Ik heb het gevonden. Volgt mij !
Onze drie helden drongen weer in het woud. De Koning
der Prairie koos een plek uit waar het pad tamelijk breed was
en aan weerskanten beplant met dichte struiken. Hij greep
zijn lasso en spande die over het pad tussen twee bomen.
- Hein ? zei Baby die met grote ogen toegekeken had.
- Well, verklaarde King, jij, Baby en Atula stellen jullie
op aan beide kanten van het pad. Ik zal het zo aan boord
weten te leggen dat een gedeelte der bandieten mij op de hielen gaat zitten. De lasso is achter een bocht van het pad gespannen. De schurken zullen een prachtige tuimeling maken
en dan moeten jullie tussenbeide komen en de kolven van jullie revolvers op hun schedel hanteren. Is het O.K. ?
- Yes, by June ! Die zaak bevalt mij wel, grinnikte Baby.
Redskin, houd je klaar !
- Hugh, zei Atula, terwijl hij zijn revolver bij de loop
greep.
- Laat er vooral geen enkele ontsnappen, gromde King.
- Wees gerust, by Jove ! antwoordde de trapper.
De Koning der Prairie vertrok terug naar de zoom van het
woud. Plots kwam hij van tussen de bomen te voorschijn, op
de vlakte, en hij schoot. Ginds werd de hoed van een der
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schurken door de kogel van onze held van het hoofd gerukt.
Onmiddellijk vuurden de bandieten terug.
Maar King was in de nek van zijn paard gaan liggen, had
de teugel gewend en was terug in het woud gedrongen. Hij
hoorde Mike Spencer huilen :
- Hij moet ingehaald en neergeschoten worden, zo niet
loopt de zaak mis !
Zes bandieten stormden naar hun paarden, sprongen in
het zadel en renden als razenden op het spoor van onze held.
King had zijn rijdier ingehouden en keek naar de bandieten, die met de snelheid van de wind naderden. Hij glimlachte en grommelde :
- O.K. ! Ze lopen in de valstrik.
Wanneer hij het ogenblik gekomen achtte, stuurde hij zijn
paard in galop op het pad en veinsde te vluchten.
De bandieten zagen hem en begonnen te brallen :
- Daar is hij ! Wij houden hem !
King bereikte de bocht van de weg en liet zijn paard met
een geweldige sprong over de gespannen lasso wippen. Wanneer de bandieten de valstrik merkten, was het te laat.
De eerste drie die naast mekaar galoppeerden, werden van
hun paarden gezwierd, die tegen de hindernis struikelden. De
drie anderen poogden tevergeefs hun beesten in te houden en
donderden insgelijks overhoop.
Het werd een mooi geraas. De deugnieten poogden zich
op te richten, terwijl ze als heidenen vloekten. Ze kregen daar
de tijd niet toe. Baby en Atula waren op hen gesprongen.
Onze twee helden begonnen ijverig de kolven van hun revolvers te hanteren. Er weerklonken enkele kreten van pijn
en vijf schurken zakten kreunend in mekaar. De zesde, die
niemand anders dan Mike Spencer was, gelukte erin zich op
te richten en wilde vluchten. Maar hij botste tegen MontanaKing aan, die naar zijn vrienden teruggekomen was. Onze
held greep de ellendeling en diende hem met volle geweld
een vuistslag op het voorhoofd toe. Spencer liet een pijnlijke
zucht horen en zakte langzaam in mekaar.
- O.K. ! zei King. Nu komt het erop aan ze vlug te binden.
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- Dat zal gauw gedaan zijn, verzekerde Baby.
Hij greep de lasso die King over het pad gespannen had
en sneed het touw in verscheidene stukken. Hij bediende zich
daarvan om de bandieten zorgvuldig te binden. King en Atula
staken hem een handje toe. Wanneer ze klaar waren, gromde
de Koning der Prairie :
- En nu moeten wij vlug handelen. Deze mogen niet bijkomen en zeker niet vluchten. We gaan ons meester maken
van de schurken die bij de wagens gebleven zijn.
- O.K. !
Onze helden sprongen te paard en vertrokken in volle snelheid naar de zoom van het woud. Dan wierpen ze hun rijdieren met losse teugel over de vlakte, in de richting van de
wagens. De bandieten die bij de voertuigen gebleven waren,
zagen hen eerst aankomen met ogen als patrijspoorten ; dan
begonnen ze te tieren en grepen hun wapens. Een onder hen
schoot. King vuurde terug en de ellendeling sloeg tegen de
grond.
Onze helden verminderden hun vaart niet. De bandieten
aarzelden en wanneer ze zich rekenschap gaven van het feit
dat ze niet opgewassen waren tegen de chief-sherif en diens
helpers, wierpen ze hun wapens op de grond en hieven ze de
armen boven het hoofd :
- O.K. ! zei King, terwijl hij zijn paard bij de schurken
inhield. Ik zie dat jullie verstandig bent, kerels ! Keert jullie
om !
De bandieten gehoorzaamden. Baby en Atula toonden nogmaals hun kunst in stevige knopen maken.
- Hell ! sakkerde de trapper. In heel mijn leven heb ik
zoveel knopen in zo weinig tijd gemaakt.
Montana-King was de lading van beide wagens gaan onderzoeken. De voertuigen staken vol oude geweren en kleine
tonnetjes met buskruit, evenals zakken met loden kogels.
- O.K. ! grommelde hij. Het is wel wat ik dacht. Mates,
gaat die andere ezels halen en brengt ze hierheen. Wij gaan
deze rare vogels naar Fort Jackson voeren, evenals de koopwaar.
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de wagens bleef om de bandieten te bewaken.
De trapper en de Indiaan kwamen weldra met de ellendelingen terug, die weer bijgekomen waren en die voor onze
twee helden stapten welke hen onder de bedreiging van hun
revolvers hielden.
- Wel, het is een mooie vangst, grinnikte King. Go, my
boys, ik wil jullie niet vermoeien. Klimt maar in de eerste wagen.
De bandieten gehoorzaamden. King klom bij hen om hen
in de gaten te houden. Baby maakte de paarden achteraan
het tweede voertuig vast en wipte dan op de stuurbok. Atula
bestuurde het eerste voertuig.
Onze helden vertrokken op een drafje naar Fort Jackson.
Een uur later kwamen ze daar aan en werden met verblufte
blikken door de soldaten van het garnizoen onthaald. De
commandant kwam kijken wat er gaande was. King zei :
- Kapitein, ziehier een bende sluikhandelaars die oude
geweren aan de Assiniboins wilden verkopen. De waar zit in
de wagens.
- O.K. ! zei de officier. Mooie vangst, King.
- Yes... Maar de meest interessante schurk van de bende
loopt nog vrij. Sta ons toe afscheid te nemen. Wij gaan hen
bij de lurven vatten. ik weet waar hem te vinden. ik zal u
hem insgelijks brengen.
- O.K., King ! Ga maar gerust op jacht. Wij zullen zorg
dragen voor de kerels en de voertuigen.
Montana-King verliet het fort, in gezelschap van Baby en
van Atula...
VIII
DE VREDE IS GERED !
Montana-King riep tot zijn gezellen :
- En nu, my boys, komt het erop aan de Dakota's te ontwapenen.
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- The devil ! loeide Baby. Geloof jij dat ze zich zo maar
zullen laten doen ?
- Dat denk ik niet, zei King, maar ik heb een idee. Volgt
mij maar.
- By Jove, gromde Baby, ik hoop maar dat jouw idee ons
niet teveel zal blootstellen aan pijlen en kogels. Redskin, my
boy, houd jouw body klaar
-- Hugh ! zei Atula. De Mohikaan zal gelukkig zijn zich
met die honden van Dakota's te meten.
Want sinds jaren voedde Atula een dodelijke haat tegen
de Dakota's, die jaren geleden zijn jonge zuster gedood hadden.
Het was nacht geworden toen onze helden het kamp der
Dakota's naderden. Ze hielden hun paarden in en stegen uit
het zadel. De Koning der Prairie fluisterde :
- Sluipen wij naar de wig--wam van Grote-Beer. Ik zie de
tent van hier. Ik merk nog licht. Ik ben ervan overtuigd dat
wij daar de moordenaar van de Assiniboins zullen aantreffen.
- O.K. ! murmelde Baby, terwijl Atula knikte.
Onze drie helden begonnen zonder gerucht naar de wigwam te sluipen. King tilde stil het zeildoek van de tent op en
hij zag een Blanke in gesprek met het opperhoofd. Hij hoorde deze laatste zeggen :
- Grote-Beer zal een ons goud per donderstok geven.
De bandiet richtte zich op en zei vlug :
- Zeer goed, Opperhoofd. Dank zij die wapens zullen de
Dakota's overwinnen. Mijn vrienden wachten met twee wagens vol geweren. Ik ga die halen.
Maar op dat ogenblik drongen onze drie helden plots in de
tent. De blanke bandiet strekte de hand uit naar zijn revolver,
maar King sprong op hem toe en gaf hem een geweldige
vuistslag op de kin. De man rolde tot aan de voeten van Atula,
die hem optilde en hem onmiddellijk op zijn schouder wierp.
Intussen had Baby zijn revolver op Grote-Beer gericht en
gromde :
- Een enkele kreet en Grote-Beer gaat zijn voorvaderen
vervoegen.
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De zwarte ogen van de Indiaan schitterden van woede,
maar hij verroerde niet. King richtte zich tot het opperhoofd
en sprak :
- Grote-Beer zal ons moeten volgen of hij zou moeten
verkiezen te sterven.
De Roodhuid antwoordde :
- Ik meende dat Grote Blanke Jager mijn vriend was.
- Dat zal ik weer worden indien Grote-Beer naar de stem
der wijsheid wil luisteren. Dat het opperhoofd der Dakota's
ons volge.
Onze helden verlieten het kamp met Grote-Beer en keerden
naar hun paarden terug. Ze stegen in het zadel. Atula had de
blanke bandiet voor zich dwars over zijn paard gegooid. Ba
by had Grote-Beer voor zich in het zadel genomen, maar op
het ogenblik dat ze wilden heenrijden kwam een krijger uit
zijn wigwam en begon te huilen, wanneer hij die Bleekgezichten hun opperhoofd zag ontvoeren.
Onmiddellijk sprongen tientallen krijgers met de wapens in
de hand uit hun tenten. Maar King nam zijn revolver en
richtte die op Grote-Beer grommend :
- Grote-Beer zou goed doen met aan zijn krijgers te zeggen terug in hun wigwams te gaan. Zeg hen dat Grote-Beer
voor dageraad terug in het kamp zal zijn.
De Indiaan keek onze held strak aan.
- Zal Grote-Beer terugkomen ? vroeg hij.
- Ja, vermits hij naar de stem der wijsheid zal luisteren.
Dan riep het opperhoofd tot zijn krijgers :
- Grote-Beer komt voor dageraad terug. Dat geen enkele
krijger mij volge. Keert terug in jullie wig-wams !
De Dakota's aarzelden. Grote-Beer gromde :
- Ik heb gezegd !
Dan lieten de Roodhuiden hun wapens zakken en gingen
terug hun tenten binnen. Onze helden vertrokken met hun gevangene. Toen ze in het fort aankwamen, werden zij door
de kapitein onthaald die grote ogen opende, wanneer hij
Grote-Beer als gevangene van onze helden zag.
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- Damned, King, riep hij, heeft u soms zin om een oorlog
met die rode duivels te verwekken ?
- Neen, kapitein, glimlachte onze held. Het is juist om die
oorlog te vermijden dat ik zo handel.
Dan toonde hij de blanke bandiet die weer bijgekomen was
en die Atula onder de bedreiging van zijn revolver hield :
- Ziedaar de schurk die de Assiniboins doodde om te
doen geloven dat de Dakota's die misdaden pleegden. Hij
handelde zo met het doel oorlog te verwekken tussen die twee
stammen, waarvan hij gebruik zou gemaakt hebben om wapens aan de twee partijen te verkopen. Maar nu is hij ge
vangen. ik zou u vragen, kapitein, morgen heel de bende
naar de gevangenis te laten overbrengen. Ze zullen volgens
de wet gevonnist worden voor de misdaden die zij gepleegd
hebben. Ze zullen aan hun verdiende straf niet ontkomen.
- O.K. ! zei de commandant van het fort. Ik zal een peleton
soldaten aanduiden om die kerels onder verzekerde bewaring
te gaan brengen.
Dan keerde King zich tot Grote-Beer en hij zei :
- Grote-Beer zal vrij naar de zijnen kunnen terugkeren,
indien hij bevel aan zijn krijgers geeft al de donderstokken
die zij in hun bezit hebben hier in het fort te komen afgeven.
- Hugh, zei Grote-Beer, de Assiniboin heeft Vlugge-Wolf
niet gedood... Valkenoog en Grote-Beer zullen de vredespijp
roken. Ik heb gezegd !
- In dat geval zal Grote Blanke jager de vriend van Grote-Beer blijven.
King reikte de hand aan de Indiaan. Grote-Beer glimlachte en drukte die. Men gaf hem een paard en hij vertrok...
Wat onze helden betreft, die namen afscheid van de kapitein en van diens mannen, die er zich zouden mee gelasten de
bandieten de volgende dag naar de gevangenis over te brengen.
Onze vrienden vertrokken terug naar het zuiden, naar de
Blue Bird Ranch, waar de zachte Patricia en de kleine Billy,
de zoon van King, op hen wachtten en waar onze vrienden
een welverdiende rust gingen genieten...
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Dank zij hen was de vrede gered...
KAPITEIN RICARDO.

Lees volgende week in Nr 523 van Serie Excelsior, een
avontuur van Victor Vincent :

CHINESE WIJK
Een daverend avontuur dat onze onverschrokken helden
beleefden in de Chinese wijk van New-York. Na homerische
gevechten zullen onze vrienden erin gelukken een jong meisje en haar vader, die in handen van een bende afschuwelijke
bandieten gevallen waren, van een zekere dood te redden. Een
verhaal dat u boeien zal, beste vrienden lezers, en getekend :
KAPITEIN RICARDO !
BERICHT !
Een abonnement voor de reeks « LIEFDEROMAN » kost
6f F voor 13 nummers, te storten op Postcheckrekening
Nr 5522.39, van Uitgever G. Van Loo, p.v.b.a., Nellie Melbalaan, 63, Brussel 7.
Wij achten het nodig onze lezers er van te
verwittigen dat de «Ricardo-schilden» steeds
recht geven op reeds verschenen verhalen «Ricardo» of «Victor Vincent», te beginnen van
het nummer 300 tot 400 voor de beide reeksen. TWINTIG schilden geven recht op één
boekje. Vergeet echter niet een postzegel van
3 F bij uw bestelling te voegen.

Uitgaven G. VAN LOO, Nellie Melbalaan, 63, Brussel 7.
Drukkerij L. GRAVE, steenweg op Bergen, 401, Brussel 7.
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