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EERSTE HOOFDSTUK

Als je het boek „De avonturen van Tom Sawyer" niet hebt gelezen, weet
je niets van me af, maar dat doet er niet toe. Dat boek is geschreven door
Mark Twain en over het algemeen heeft hij de waarheid verteld. Natuurlijk
heeft hij sommige dingen wel een beetje overdreven, maar het meeste is toch
echt gebeurd. Ik vind het ook helemaal niet erg, dat hij er een beetje bij
verzon. Ik heb nog nooit iemand gezien, die dat nooit deed --, behalve dan
tante Polly of de weduwe en misschien ook wel Mary.
Over tante Polly --- ze is de tante van Tom — en Mary en de weduwe
Douglas is alles vert eld in dat andere boek. Dat eindigt hiermee: Tom en ik
hadden het geld gevonden, dat 'n paar rovers in een grot hadden verborgen.
Toen waren we meteen rijk, want we kregen allebei zesduizend dollars.
Meneer Thatcher, die gepensionneerd was, maar die we toch nog altijd
„rechter" noemden, nam het voor ons in bewaring; hij belegde het en dat
leverde ons ieder een dollar per dag op, het hele jaar door .-- en dat is meer
dan iemand zou kunnen opmaken. De weduwe Douglas nam me als haar
zoon aan. Ik was altijd een zwerver geweest, zonder vader of moeder of
wie dan ook. Ik woonde in een schuurtje en schooide wat. Nu zou de weduwe
me wel een beetje bijschaven, verklaarde ze. Als je nagaat hoe afschuwelijk
precies a ll es in dat huis toeging en hoe akelig netjes de weduwe was, kun je
wel nagaan, dat ik een moeilijk leven had. Toen ik het niet langer kon
uithouden, nam ik de benen. Ik trok mijn ouwe spullen weer aan, maakte
het me gemakkelijk in mijn schuurtje en toen was ik weer vrij en tevreden.
Maar Tom Sawyer wist me op te sporen. Hij kwam me vertellen, dat hij
een roversbende ging beginnen en dat hij me als lid zou aannemen, als ik
terugkeerde naar de weduwe en weer netjes werd. Toen ben ik maar
teruggegaan.
De weduwe barstte in tranen uit; ze noemde me haar arme verloren schaap
en nog meer van dat moois, want ze had het beste met me voor. Ze stak
me weer in de nieuwe kleren, zodat het zweet me aan alle kanten uitbrak van
de benauwdheid. En toen begon het lieve leventje weer van voren af aan.
De weduwe liet de gong luiden voor het avondeten en je moest maar zorgen,
dat je op tijd was. Als je dan aan tafel zat, kon je niet meteen beginnen te
eten, maar je moest wachten tot de weduwe haar hoofd had gebogen om een
beetje boven haar bord te gaan zitten mopperen, hoewel er op het voedsel
nooit ook maar het geringste viel aan te merken. Dat kwam omdat ze zelf

altijd alles kookte.
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Na het avondeten haalde ze een boek voor de dag om me alles te vertellen
over koningen en prinsen. Ik sloofde me uit om alles over hen te weten te
komen, maar bij stukjes en beetjes maakte ze me duidelijk, dat die vorsten
al een hele tijd dood waren. Toen interesseerden ze me niet zo erg meer.
Ik kreeg alweer gauw zin om te gaan roken en vroeg aan de weduwe of
ik niet een trekje mocht doen. Maar dat vond ze niet goed. Ze zei, dat het
een slechte gewoonte was en vies op de koop toe; ze hield me daarom voor,
te proberen het niet meer te doen. Zo gaat het met sommige mensen: ze hebben
een heleboel af te dingen op iets, dat ze helemaal niet kennen. Ze hield zich
maar bezig met haar koningen, die toch helemaal geen familie van haar waren
en die niemand meer van enig nut konden zijn, omdat zij al zo lang dood
waren. En op mij had ze heel wat aan te merken, omdat ik iets deed waar
toch heus wel wat goeds in stak. Ze gebruikte trouwens zelf snuif en dat was
natuurlijk helemaal in orde .-- omdat zij het deed.
Haar zuster, juffrouw Watson, een tamelijk magere ouwe vrijster met
uitpuilende ogen, was pas bij haar komen inwonen en stoof dadelijk op me
af om me te leren lezen. Ze liet me zeker wel een uur zwoegen en het zou
nog veel langer hebben geduurd, als de weduwe haar niet had gezegd, dat ze
het welletjes vond. ik had het ook echt niet veel langer kunnen uithouden.
Het volgende uur was zo saai, dat ik er onrustig van werd. Eerst zei
juffrouw Watson: „Zet je voeten daar niet op, Huckleberry", even later:
„Wat hang je toch in die stoel, Huckleberry, kun je niet rechtop zitten?"
en nog even later: „Zit toch niet zo te gapen en je uit te rekken, Huckleberry
r waarom probeer je toch niet je behoorlijk te gedragen?" Daarna ging ze
me vertellen hoe het in een tuchtschool toeging. Toen ik zei, dat ik het er
best zou kunnen uithouden, werd ze woest en ik had er toch heus niets kwaads
mee bedoeld. Ik verlangde er alleen maar naar, ergens anders te zijn; ik had
behoefte aan een verandering en ik was helemaal niet kieskeurig. Ze zei dat
het ondankbaar was wat ik had gezegd, en dat zij voor geen geld van de
wereld zoiets had durven opperen; zij zou er wel voor zorgen zo goed te
leven, dat ze algemeen, geacht en overal welkom zou zijn. Nu, ik kon er
geen enkel voordeel in zien naar plaatsen te gaan waar zij heenging, en dus
besloot ik meteen maar dat ik er ook mijn best niet voor zou doen. Maar dat
vertelde ik haar natuur lijk niet, want daar zou alleen maar narigheid uit
voortgekomen zijn en niemand zou er wijzer van zijn geworden.
Nu ze er eenmaal mee was begonnen, ging juffrouw Watson steeds maar
door met me over onze aanzienlijke en hooggeachte medeburgers te praten;
het was volgens haar een grote eer bij hen op bezoek te mogen komen.
Het lokte me helemaal niet aan, maar dat zei ik haar niet. Wel vroeg ik of
ze dacht, dat Tom Sawyer er welkom zou zijn, waarop ze antwoordde dat
daar niet de geringste kans op bestond. Daar was ik blij om, want ik wilde
niets liever dan dat hij en ik bij elkaar zouden blijven.
Juffrouw Watson bleef maar op me vitten en ik ging me hoe langer hoe
vervelender en eenzamer voelen. Bij groepjes kwamén de negerbedienden
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binnen; er werd gebeden en iedereen ging naar bed. Ook ik ging naar mijn.
kamer met een eindje kaars, dat ik op tafel zette. Toen ging ik op een stoel'
bij het raam zitten en deed mijn best aan iets prettigs te denken, maar het
wilde niet lukken. Ik voelde me zo eenzaam, dat ik er bijna naar verlangde
maar dood te zijn. De sterren straalden en in de bossen klonk het geruis
van de bladeren als een droevig lied. Heel in de verte hoorde ik een uil
huilen, alsof er een sterfgeval in zijn familie was, en ook een hond jankte
hartverscheurend. De wind probeerde me iets in te fluisteren waar ik geen
touw aan kon vastknopen, en ik begon over mijn hele lichaam te huiveren.
Toen hoorde ik in het bos een vreemd geluid, dat iets jammerende en
huiveringwekkende had. Ik voelde me zo beangst en terneergeslagen, dat ik
hevig naar gezelschap begon te verlangen. Even later krabbelde een spin
tegen mijn schouder op. Ik pinkte haar weg, waardoor zij in de kaarsvlam
terecht kwam; eer ik me kon verroeren, was zij helemaal verschrompeld.
Ik vond dat bijzonder tragisch en het verergerde mijn sombere stemming.
Ik ging weer zitten, bevend over al mijn leden. Gauw haalde ik mijn pijp
voor de dag om een trekje te nemen; het was nu doodstil in huis, de weduwe
sliep en zou er dus nooit achter komen. Een hele tijd later hoorde ik de klok
van de toren in het dorp: boem -- boem -- boem --- twaalf slagen; toen
werd het weer stil, nog stiller dan tevoren. Onmiddellijk daarop hoorde ik
in het donker tussen de bomen een takje knappen -- daar bewoog iets.
Ik hield me doodstil en luisterde. Daar beneden klonk heel zachtjes: „miauw!
miauw!". Dat was prachtig! Ik zei ook: „miauw! miauw!", zo zacht ik kon.
Daarna maakte ik het licht uit, klauterde het raam door en liet me op het dak
van de schuur zakken. Toen liet ik me op de grond glijden, kroop tussen de
bomen door en .- ja hoor, daar stond Tom Sawyer me op te wachten,

TWEEDE HOOFDSTUK

Op onze tenen slopen we het pad tussen de bomen af naar de achterkant
van de tuin der weduwe. Zo nu en dan bukten we om te voorkomen, dat
de takken ons in het gezicht zouden striemen. Toen we langs de keuken
kwamen, struikelde ik over een boomwortel en dat maakte een geweldig
lawaai. We hurkten neer en hielden onze adem in. Jim, de grote negerbediende van juffrouw Watson, zat op de drempel van de keukendeur; we
konden hem tamelijk goed zien, want achter hem brandde een lichtje. Hij
stond op, stak wel een minuut lang zijn hoofd naar buiten en luisterde.
Toen zei hij: „Wie is daar?"
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Hij wachtte nog even en kwam toen op zijn tenen dichterbij, tot hij precies
tussen ons in stond; we hadden hem bijna kunnen aanraken. Het leek wel
of er minuten en minuten voorbijgingen, waarin geen geluid te horen was;
en al die tijd waren we vlak bij elkaar. Ergens op mijn enkel begon het te
jeuken, maar ik durfde niet te krabben. Toen ging ook mijn oor jeuken
en daarna mijn rug, precies midden tussen mijn schouders. Ik kreeg een
gevoel of ik zou sterven als ik me niet kon krabben.
Na een tijdje zei Jim: „Hé r- wie ben jij? Waar zit jij? Ik weet heel
zeker dat ik wat heb gehoord. Nu, ik weet wel wat ik doe. Ik ga hier
gewoon zitten en ik blijf luisteren tot ik het weer hoor."
En meteen ging hij op de grond zitten, tussen Tom en mij in. Hij leunde
met zijn rug tegen een boom en strekte zijn benen uit, waarbij hij bijna
tegen mijn voet trapte. Nu begon mijn neus te jeuken. De jeuk werd zo erg,
dat de tranen me in de ogen sprongen. Maar krabben durfde ik toch niet.
Toen begon het ook van binnen overal bij me te jeuken, eerst alleen van
boven, maar later ook in mijn onderlijf. Ik wist echt niet hoe ik stil moest
blijven zitten. Die afschuwelijke kwelling duurde misschien zes of zeven
minuten, maar het kwam me voor of het veel en veel langer was. Tenslotte
jeukte het op wel elf plaatsen tegelijk. Ik dacht dat ik het zo geen minuut
meer zou kunnen uithouden, maar ik zette mijn tanden op elkaar en zo kreeg
ik het toch gedaan. Juist op dat ogenblik begon Jim zwaar te ademen;
nog even later ging hij snurken en toen voelde ik me alweer gauw helemaal
op mijn gemak.
Tom gaf me een seintje, door heel even zijn stem te laten horen. Kruipend
op handen en voeten gingen we er vandoor. We waren nog maar een paar
meter ver of Tom fluisterde me in, dat hij Jim voor de grap aan de boom
wilde vastbinden. Maar ik wilde daar niets van weten, want dan zou hij
weleens wakker kunnen worden en de heleboel op stelten zetten, zodat ze
zouden ontdekken dat ik niet in huis was. Tom zei toen dat hij geen kaarsen
genoeg had en even de keuken in zou sluipen om er nog een paar te halen.
Ik wilde eerst niet, dat hij het deed.
„Je maakt Jim wakker," waarschuwde ik, „en dan komt hij weer achter
ons aan." Maar Tom wilde het er maar op wagen en dus glipten we de
keuken binnen. We kregen drie kaarsen te pakken en Tom legde vijf centen
op tafel om ze te betalen. Daarna gingen we weer naar buiten en ik wilde
met alle geweld meteen de benen nemen, maar Tom liet zich er niet van af
brengen om eerst op handen en voeten naar Jim toe te kruipen en toch een
grapje met hem uit te halen. Ik bleef op hem wachten. Het leek me toe
dat Tom een hele tijd wegbleef, zo stil en eenzaam was het om me heen.
Zodra Tom bij me terug was, liepen we snel het pad af en toen we
door het tuinhek waren, begonnen we meteen de steile top van de heuvel
aan de overkant van het huis te beklimmen. Tom vertelde, dat hij Jims hoed
van zijn hoofd had gegrist en die aan een tak vlak boven hem had gehangen.
Jim had wel even bewogen, maar hij was niet wakker geworden. Jim was
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later vreselijk trots op zijn avontuur, want hij beweerde dat een geheimzinnige gestalte hem heel ver had meegenomen en hem later had teruggebracht en zijn hoed toen aan een tak had gehangen. Iedereen moest
lachen om dit verzinsel, Tom en ik wel het meest -- dat kun je begrijpen!
Maar wij verklapten natuurlijk niets.
Toen Tom en ik op de top van de heuvel kwamen, keken we het dal in
naar het dorp. Daar zagen we maar drie of vier lichtjes twinkelen, misschien
wel omdat daar zieken in huis waren. De sterren boven ons straalden in
volle pracht en beneden, langs het dorp, stroomde de rivier, wel een mijl
breed, stil en groots. We daalden de heuvel af en vonden daar Joe Harper,
Ben Rogers en nog een stuk of wat jongens, verscholen in de oude leerlooierij. We maakten een bootje los en lieten ons de rivier af drijven, zowat
twee en een halve mijl ver, tot aan de rots op de heuvelhelling. Daar gingen
we aan land.
We liepen naar een plek in het struikgewas, waar Tom iedereen liet
beloven het geheim te zullen bewaren. Daarna liet hij ons een opening in de
heuvel zien, geheel tussen de struiken verborgen. Toen staken we onze
kaarsen aan en kropen op handen en voeten naar binnen. Na ongeveer
tweehonderd meter kregen we toegang tot de grot. Tom scharrelde wat
rond in de gangen en na een poosje verdween hij op een plek, waar je zo
op het oog helemaal geen opening kon ontdekken. We volgden hem en
liepen door een smalle gang. Zo kwamen we in een soort kamer, waar
het erg koud en vochtig was.
Daar stonden we stil en toen zei Tom: „Zo, nu gaan we onze roversbende
stichten, die de Bende van Tom Sawyer zal heten. Iedereen, die wil meedoen,
moet met bloed zijn naam schrijven."
Allemaal waren ze bereid toe te treden. Tom haalde dus een vel papier
te voorschijn„ waarop hij de plechtige belofte had geschreven, die hij nu
begon voor te lezen. Iedere jongen beloofde daarin de bende trouw te blijven
en nooit een van de geheimen te zullen verraden. Als iemand een jongen
van de bende kwaad zou doen, moest een van de anderen, die daartoe zou
worden aangewezen, bloedige wraak nemen. Hij mocht niet eten en niet
slapen eer hij die opdracht had vervuld. Hij moest zijn slachtoffer een kruis
in de borst snijden, want dat was het teken van de bende. Dat teken mocht
niet worden gebruikt door iemand, die niet tot de bende behoorde. Als dat
toch gebeurde, zou de onvoorzichtige worden vervolgd. Deed hij het nog
eens, dan moest hij worden gedood. En als een van de bendeleden de
geheimen verklapte, wachtte hem hetzelfde lot. Dan zou zijn naam met bloed
op de ledenlijst worden doorgestreept en niemand van de bende zou die
naam ooit nog mogen noemen --- hij moest voor immer worden vergeten.
Iedereen vond, dat het een prachtige belofte was en men vroeg Tom of
hij haar helemaal zelf had bedacht. Een deel ervan wel, antwoordde hij, maar

de rest had hij uit boeken over rovers en piraten. En iedere bende, die een
naam had te verliezen, moest er zo'n belofte op nahouden.
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Een paar jongens leek het beter, ook de familieleden te doden van de
jongens, die de geheimen zouden verraden. Tom vond dat een goed idee
en dus nam hij een potlood en schreef het erbij. Toen zei Ben Rogers: „Maar
hoe moet dat nu met Huck Finn? Die heeft helemaal geen familie en we
kunnen dus niet voldoende wraak nemen."
„Nou, heeft hij dan geen vader?" bracht Tom Sawyer in herinnering.
„Ja, een vader heeft hij vel, maar we hebben hem nu al meer dan een
jaar hier in de buurt niet meer gezien. Misschien is hij wel dood."
Ze bleven er een hele tijd over doorpraten en het zag er naar uit, dat ze
me van het lidmaatschap zouden uitsluiten, omdat ze vonden dat iedere jongen
toch minstens iemand moest hebben die zo nodig kon worden vermoord.
Anders zou het niet eerlijk zijn tegenover de anderen. Niemand wist te
bedenken wat er gebeuren moest en het huilen stond me nader dan het
lachen. Maar plotseling zag ik een oplossing. Ik bood hun juffrouw Watson
aan --- haar mochten ze doodmaken. En toen zei iedereen: „O, dat is
voldoende. Zo is het wel in orde. Huck kan meedoen."
We prikten ons allemaal met een speld in een vinger, om bloed te krijgen
voor het tekenen van de belofte.
„Zo," zei Ben Rogers, „en wat gaat de bende nu eigen lijk doen?"
„Nou, alleen roof en moord," antwoordde Tom.
„Maar wie moeten we dan beroven? Moeten we uit huizen roven r of
vee p— of..."
„Ach nee... Vee stelen en zo is geen roof, dat is inbraak,'" verklaarde Tom
Sawyer. „En we zijn toch geen inbrekers? Dat is beneden onze stand. We
zijn struikrovers. We houden koetsen en rijtuigen op de wegen aan, met
maskers voor ons gezicht. Dan maken we de mensen dood en nemen hun
geld en hun horloges mee."
„Moeten we de mensen altijd doodmaken?"
„Ja natuurlijk. Dat is immers de veiligste manier. Sommige deskundigen
denken er anders over, maar over het algemeen geven ze toch de voorkeur
aan korte metten. Behalve dan de reizigers, die je meeneemt naar de grot,
tot ze zijn losgekocht."
„Losgekocht? Wat is dat?"
„Dat weet ik niet, maar dat doen rovers nu eenmaal. Ik heb het in boeken
gelezen en dus moeten wij het ook wel doen."
„Maar hoe kun je iets doen, als je niet precies weet wat het is?"
„Ach, zeur toch niet, we moeten het wel doen. Ik heb je toch verteld,
dat het in de boeken staat? Wil je het soms anders doen dan in de boeken
staat en daarmee de heleboel in de war sturen?"
„ja, dat is gemakkelijk genoeg gezegd, Tom Sawyer, maar hoe moeten
we nu zorgen, dat die kerels worden losgekocht als we niet eens weten,
hoe we het moeten aanleggen? Dat wilde ik alleen maar zeggen. Wat denk
jij dan dat het is?"
„Ja, hoor eens, dat weet ik niet. Maar als we moeten wachten tot ze zijn
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losgekocht, betekent dat misschien wel dat we hen vast moeten houden tot
ze dood zijn."
„Nu, dat is tenminste een antwoord. Waarom heb je dat niet eerder
gezegd? We moeten dus wachten tot ze door de dood zijn losgekocht -en dat lijkt me helemaal geen lolletje als ze alles van ons opeten en aldoor
proberen de benen te nemen."
„Wat klets je toch, Ben Rogers. Hoe kunnen ze er vandoor gaan, als er
altijd iemand op wacht staat, die hen meteen neerschiet wanneer ze maar
even bewegen?"
„Een wacht, zeg je? Nee, die is goed! Er moet dus altijd iemand opzitten
en de hele nacht geen oog dicht doen, alleen maar om hen te bewaken.
Ik vind het maar idioot. Waarom kan iemand dan geen knuppel nemen
en hen meteen maar losknopen, zodra we hen hier hebben?"
,.Omdat daar niets van in de boeken staat --- daarom. Nu, Ben Rogers,
wil je de dingen doen zoals het hoort of wil je het niet? Daar gaat het
alleen maar om. Dacht je soms dat de mensen, die zulke boeken schrijven,
niet weten hoe het allemaal moet? Denk je misschien, dat jij hun nog wel
een lesje kunt geven? Dan vergis je je lelijk. Nee mannetje, we doen het
op de gewone manier en kopen hen los zoals het hoort."
„Goed dan. Het kan mij niet schelen, maar ik blijf erbij, dat het een vreemde
manier van doen is. Zeg eens, moeten we de vrouwen ook doodmaken?"
„Nou, Ben Rogers, als ik zo stom was als jij, zou ik het toch niet zo in de
gaten laten lopen. De vrouwen doodmaken? Nee, dat heeft nog nooit iemand
in de boeken gelezen. Je brengt ze alleen maar naar de grot en je gedraagt je
heel beleefd; dan raken ze natuurlijk verliefd op je en willen helemaal niet
meer naar huis terug."
„Als het zo moet gaan, vind ik het best, maar dan zoek je voor mij maar
een ander. Vóór je het weet, zit de grot dan vol met vrouwen en met mannen,
die moeten worden losgekocht. En waar moeten de rovers dan blijven?
Maar ga jij je gang maar, ik heb toch niets te vertellen."
De kleine Tommy Barnes was in slaap gevallen en toen we hem wakker
maakten, was hij zo bang dat hij begon te huilen. Hij wilde naar zijn
moeder om haar alle geheimen te vertellen en hij wilde helemaal geen rover
meer zijn, jammerde hij. We plaagden hem en noemden hem een papkindje,
zodat hij op het laatst woedend werd. Maar Tom gaf hem een stuiver om
hem zijn mond te laten houden en zei toen, dat we nu zouden weggaan en
dat we de volgende week weer bij elkaar zouden komen om een beetje te
roven en een paar mensen te vermoorden. Tot besluit kozen we Tom Sawyer
tot aanvoerder en Joe Harper tot onderaanvoerder van de bende. Daarna
gingen we naar huis.
Ik klom op de schuur en werkte me door het venster, vlak voor de dag
aanbrak. Mijn goede kleren zaten onder de modder en het kaarsvet en ik
was moe als een hond.
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De volgende ochtend kreeg ik een flinke uitbrander van de oude juffrouw
Watson, omdat ik mijn kleren zo had toegetakeld. Maar de weduwe gaf
me geen standje, ze borstelde alleen maar de modder en het kaarsvet van
mijn pak en keek daarbij zo bedroefd, dat ik me vast voornam, me voorlopig
goed te gedragen ^ als ik daar tenminste kans toe zag!
Juffrouw Watson nam me mee naar haar kamertje en berispte me, maar
dat hielp niet. Later praatte de weduwe met me, maar zij deed het heel wat
prettiger. Ze dreigde niet en probeerde niet me bang te maken. Ze zei, dat
ik een goed mens moest worden en dat ik andere mensen moest helpen
en voor de evennaaste alles moest doen wat maar in mijn vermogen lag;
ik moest altijd aan hen en nooit aan mezelf denken. Voor zover ik kon
nagaan, was daar ook juffrouw Watson bij inbegrepen. Ik ging het bos
in en hield me een hele tijd met die gedachte bezig, maar ik kon het voordeel
.-- behalve dan voor de andere mensen -- er niet van inzien. Tenslotte
besloot ik me er verder niet druk over te maken en het daar maar bij te laten.
Mijn moeder was al lang dood en mijn vader had zich al meer dan een
jaar lang niet vertoond. Dat was me best naar de zin; ik verlangde er
helemaal niet naar, hem terug te zien, want hij was dikwijls dronken en
had geen goede naam in de buurt. Wanneer hij nuchter was en me te
pakken kon krijgen, gaf hij me altijd een pak ransel; maar ik zorgde er
meestal wel voor, gauw in het bos te verdwijnen als hij in de buurt was.
Maar nu werd er beweerd, dat hij in de rivier verdronken was, zowat
twaalf mijl stroomopwaarts van het dorp. De mensen dachten in ieder geval
dat hij het was, want de verdronken man had ongeveer zijn lengte, was in

lompen gekleed en had ongewoon lang haar —, en dat klopte allemaal met
mijn vader. Maar zijn gezicht hadden ze niet goed kunnen herkennen.
Ze vertelden dat hij op zijn rug in het water dreef en dat men hem had
opgevist en begraven aan de oever. Maar ik voelde me toch niet erg op
mijn gemak, want ik wist maar al te goed dat een man die verdrinkt niet
op zijn rug, maar met zijn gezicht naar beneden blijft drijven. Het kon dus
onmogelijk mijn vader zijn geweest, maar misschien een vrouw die zich
in mannenkleren had gestoken. Ik voelde me nogal ongerust. Mijn vader
zou best nog eens kunnen opduiken, dacht ik. H oewel ik veel liever wilde
dat hij maar wegbleef, gunde ik hem toch ook niet dit droevige lot.
Ongeveer een maand lang bleven we rovertje spelen, maar toen had ik

er genoeg van en de andere jongens ook. We hadden niemand beroofd en
ook niemand gedood, maar alleen gedaan alsof. We hadden er een gewoonte

van gemaakt plotseling uit het bos te voorschijn te springen en dan een
uitval te doen naar veedrijvers en vrouwen, die met hun wagentjes naar
de markt reden -- maar we hadden nooit iemand gevangen genomen. Tom
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Sawyer noemde de varkens en schapen „edele metalen" en de rapen
„juwelen". Na zo'n overval gingen we naar de grot terug om tegen elkaar
op te scheppen over de heldendaden, die we hadden bedreven, en over de
vele mensen, die we gedood en met ons kruis gemerkt hadden.
Maar ik vond niet, dat we er veel wijzer van werden. Op een keer had
Tom een jongen met een brandende fakkel naar het dorp gestuurd, als een
teken voor de bendeleden, dat ze zich moesten verzamelen. Hij had toen
verteld, dat er spionnen met geheime berichten waren binnengekomen over
een hele groep Spaanse kooplui en rijke Arabieren, die de volgende dag met
tweehonderd olifanten, zeshonderd kamelen en meer dan duizend pakezels,
allemaal met diamanten beladen, hun kamp in de grot zouden opslaan. Ze
werden bewaakt door niet meer dan vierhonderd soldaten en dus zouden
we in een hinderlaag gaan liggen, zoals hij het noemde, het hele gezelschap
van kant maken en de kostbare lading in beslag nemen. Tom zei, dat we
onze zwaarden en geweren moesten oppoetsen en ons klaar moesten houden.
Hij liet ons de wapens trouwens ook schoonmaken, als we achter een kar
met rapen aangingen; en deze wapens waren gemaakt van bezemstelen en
blik, zodat je kon poetsen tot je er bij neerviel, zonder dat ze er ook maar
een steek van opknapten! Ik kon moeilijk geloven, dat we zo'n troep
Spanjaarden en Arabieren konden verslaan. Maar ik wilde al die olifanten
en kamelen toch wel graag zien en dus was ik de volgende Zaterdag
aanwezig in de hinderlaag.
Toen we er het bevel toe kregen, stormden we het bos uit en de heuvel af.
Maar er waren geen Spanjaarden en Arabieren en evenmin kamelen of
olifanten. Het was alleen maar een pie-nic van de Zondagsschool en
bovendien dan nog van de laagste klassen. We joegen het hele stel uit elkaar
en dreven de kinderen tegen de helling op, maar het enige dat we in handen
kregen, was een paar oliebollen en een potje jam. Ben Rogers veroverde
nog een pop van lappen en Joe Harper een prentenboek. Toen deed de
onderwijzeres een uitval naar ons, waarna' we alles gauw neergooiden en
aan de haal gingen.
Van de diamanten kreeg ik niets te zien en dat zei ik ook tegen Tom
Sawyer. Hij hield vol, dat ze er toch waren, karrevrachten vol; evenals
trcuwens de Arabieren, de olifanten en al die andere dingen. Toen ik vroeg
waar dat dan allemaal wel was, antwoordde hij, dat ik, als ik niet zo'n
stommeling was en het boek over Don Quichot had gelezen, daar niet naar
had hoeven te vragen. Die honderden soldaten en olifanten en al die kostbare
goederen waren er volgens hem wel, maar onze vijanden waren magiërs,
die dat allemaal hadden veranderd in een uitstapje van de Zondagsschool
alleen maar uit boosaardigheid. „Maar waarom gaan we dan niet achter
die magiërs aan?" vroeg ik. Tom Sawyer antwoordde, dat ik een uilskuiken
was; maar ik zag duidelijk, dat hij in zijn eigen verzinsels niet geloofde.

Daarom zei ik maar niets meer.
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Drie of vier maanden gingen voorbij en het was nu hartje winter. Ik was
bijna iedere dag naar school geweest en kon nu lezen en een klein beetje
rekenen. De tafels van vermenigvuldiging kon ik opzeggen tot zes maal zeven
is vijf en dertig, maar ik geloofde niet, dat ik het nog veel verder zou
brengen, al zou ik ook het eeuwige leven hebben. In rekenen heb ik in
ieder geval niet veel vertrouwen.
In het begin had ik een hekel aan school, maar langzamerhand leerde ik
het toch wel verdragen. Als ik er genoeg van kreeg, bleef ik gewoon spijbelen
en het pak slaag, dat ik er dan de volgende dag voor kreeg, deed me goed
en vrolijkte me weer wat op. Hoe langer ik naar school ging, hoe gemakkelijker 't me begon te vallen. Ik raakte een beetje gewend aan de manier van
doen van de weduwe en juffrouw Watson ging nu niet meer zo heel erg
tegen me te keer. Steeds maar in een huis te moeten leven en in een heus bed
te moeten slapen, viel me nog altijd niet mee; maar vóór het te koud werd,
glipte ik soms heimelijk naar buiten en ging in het bos slapen. Dat knapte
me aardig op. Mijn vroegere manier van leven beviel me nog altijd het best,
maar dat nieuwe leven had toch ook wel zijn bekoring. De weduwe verklaarde,
dat ik langzaam maar zeker op het goede pad kwam en me al aardig leerde
gedragen. Ze schaamde zich nu niet meer over me.
Op een ochtend aan het ontbijt had ik het ongeluk een zoutvaatje om
te gooien. Ik probeerde het gemorste zout zo gauw mogelijk weg te vegen,
maar juffrouw Watson was me voor.
„Blijf daar af met je handen, Huckleberry. Jij moet ook altijd rommel
maken," bromde ze. De weduwe deed een goed woordje voor me, maar ik
wist maar al te goed, dat ik het voor die dag verknoeid had. Na het ontbijt
ging ik naar buiten, maar ik voelde me huiverig en angstig. Ik vroeg me af
wat er vandaag weer zou gebeuren en ik scharrelde maar wat rond, neerslachtig, maar voortdurend op mijn hoede.
Ik liep de voortuin door en klom over het hekje, dat me aan de andere kant
van de schutting bracht. De grond was bedekt met een paar centimeter verse
sneeuw, waarin iemand voetsporen had achtergelaten. Ze kwamen uit de
richting van de steengroeve. Een paar afdrukken stonden bij het hekje en

vandaar liep het spoor verder langs de buitenkant van de schutting. Het was
grappig, dat het spoor niet naar binnen leidde -- blijkbaar was iemand een
tijdje bij het hekje blijven staan. Ik kon er geen kop of staart aan vastknopen,
maar het was in ieder geval heel vreemd. Ik was van plan het spoor te
volgen, maar ik' bukte me om de voetstappen eerst eens goed te bekijken.
Aanvankelijk zag ik er niets bijzonders aan, maar later wel: het waren
afdrukken van heel erg versleten schoenen... zoals een zwerver die draagt.
In een ogenblik stond ik` weer recht overeind en rende de heuvel af. Zo nu
16

en dan keek ik eens over mijn schouder achterom, maar ik zag niemand.
Zo snel als mijn benen me konden dragen holde ik naar rechter Thatcher.
„Wel, mijn jongen, je bent helemaal buiten adem. Kom je je rente soms
halen?"
„Nee, meneer," antwoordde ik. „Ligt er dan wat voor me klaar?"
„Ja, gisterenavond is de halfjaarlijkse rente gekomen. Het is meer dan
honderdvijftig dollar. Dat is voor jou een heel fortuin. Je kunt het me beter
laten beleggen bij die zesduizend, want als je het meeneemt, maak je het
maar op."
„Nee, meneer, ik ga het niet opmaken. Ik heb het helemaal niet nodig en
die zesduizend ook niet. U moet het nemen; ik wil het allemaal aan u geven,
die zesduizend en al het andere."
Hij keek verrast. Hij wist niet wat hij ervan denken moest.
„Wat bedoel je toch, mijn jongen?"
„Vraagt u me maar niets meer, alstublieft," zei ik. „LT wilt het toch wel
hebben, niet?"
„Ik begrijp er niets van," mompelde hij. „Is er iets gebeurd?"
„Neemt u het nu maar," smeekte ik, „en vraagt u verder maar niets, dan
hoef ik geen leugens te vertellen."
Hij dacht even na en zei toen: , >Oho, Ik geloof dat ik het nu wel begrijp.
J e wilt me je hele bezit verkopen, niet weggeven. Zo is het natuurlijk."
Toen schreef hij iets op een papiertje, las het nog eens over en zei: „Daar .
zie je wat er staat? „Ter verrekening". Dat betekent, dat ik het van je heb
gekocht en er voor heb betaald. Hier heb je een dollar. Teken het nu maar."
Ik ondertekende en ging weg. Jim Watson, de bediende van juffrouw
Watson, was in tijd van nood een goede vriend en raadgever van me.
Daarom ging ik die avond naar hem toe en vertelde hem, dat mijn vader was.
teruggekomen. Ik had zijn spoor in de sneeuw gevonden en vroeg me af
wat hij in het schild voerde en of hij hier lang zou blijven. Jim haalde zijn
schouders op en zei, dat ik me misschien had vergist. In ieder geval moest ik
me maar niet nodeloos bang maken.
Doch toen ik die avond met een kaars in mijn hand naar mijn kamer ging,
zat mijn vader daar in hoogsteigen persoonl

VIJFDE HOOFDSTUK

Ik had de deur achter me dicht gedaan. Toen draaide ik me om 9— en daar
zat hij! Mijn leven lang was ik bang van hem geweest, want hij ranselde
me vaak af. Ik dacht dat ik nu ook angstig zou zijn, maar al na een ogenblik
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merkte ik, dat dit niet zo was. Natuur lijk kreeg ik wel een geweldige schok,
zoals je het zou kunnen noemen -- mijn adem stokte even omdat ik hem
dáár helemaal niet verwacht had; maar onmiddellijk daarna ontdekte ik, dat
mijn angst op geheimzinnige wijze van mij af viel.
Hij was een jaar of vijftig en daar zag hij ook naar uit. Zijn haar was
lang en ongekamd en hing verward voor zijn gezicht; je zag zijn ogen er
doorheen, alsof hij achter wingerdranken zat. Het haar was pikzwart, zonder
een enkel grijs plukje; dat was ook het geval met zijn lange, onverzorgde
baard. Voor zover je zijn gezicht kon zien, was het wit --- niet het wit van
andere gezichten, maar een soort wit waar je het benauwd van kreeg, zowat
de tint van een boomkikker of de buik van een vis. Zijn kleren waren niet
meer dan vodden. Zijn ene voet rustte op zijn knie en de schoen, die aan
deze voet zat, was van voren helemaal open. Twee tenen staken er door,
die je zo nu en dan zag bewegen. Zijn hoed lag op de grond .— een oude
zwarte, slappe hoed, de bol was zo ingedeukt dat het wel een deksel leek.
Ik stond hem aan te kijken en hij staarde mij aan, leunend tegen de rug
van de stoel. Ik zette de kaars neer en ontdekte dat het raam open stond;
hij was dus over het schuurtje naar binnen geklommen. Hij nam me op van
top tot teen en zei toen: „Fijne bullen heb je daar aan -- heel mooi. Je voelt
je nu zeker wel een hele Piet, niet?"
„Misschien wel, misschien ook niet," antwoordde ik.
„Houd je brutale mond nu maar," snauwde hij. „Je hebt heel wat praatjes
gekregen sinds de laatste keer. Ik zal je nog wel anders laten piepen voor ik
klaar met je ben. Ze zeggen, dat je nu ook een goede opvoeding krijgt;
je leert lezen en schrijven en zo. En nu denk je zeker, dat je heel wat meer
bent dan je vader, omdat die dat allemaal niet kan. Nou, dat zal ik er dan
wel uitranselen. Wie heeft je gezegd aan al die onzin mee te doen? Nu, zeg
op --- wie?"
„Dat heeft de weduwe gezegd."
„De weduwe, hè? En wie heeft die weduwe opgedragen, zich met andermans zaken te bemoeien?"
>Dat heeft niemand gedaan."
> Wel, ik zal haar leren overal haar neus in te steken. En jij blijft bij die
school vandaan, hoor je? Ik zal het iedereen afleren, een jongen zijn neus
te laten optrekken voor zijn eigen vader, omdat hij het zoveel verder gebracht
heeft. Laat ik je niet meer in de buurt van de school zien, versta je? je moeder
kon niet lezen en niet schrijven en dat kon niemand in de hele familie. Ik kan
het ook niet, maar daarvoor hoef jij mij nog niet te minachten. Dat neem
ik niet, versta je? En laat me nu eens horen of je lezen kunt."
Ik pakte een boek en begon iets voor te lezen over de oorlog en over
generaal Washington. Toen ik zowat een halve minuut had gelezen, griste
hij me het boek uit de hand en smeet het door de kamer.
„Het is dus waar," raasde hij, „je kunt het! Ik kon het eerst niet geloven,
toen men het tegen me zei. Maar nu moet je eens goed luisteren: het is
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afgelopen met die kunsten! Ik wil het niet meer hebben. Ik houd je wel in
de gaten, mannetje, en als ik je in de buurt van die school te pakken krijg,
zul je ervan lusten. Als het zo doorgaat, word je nog braaf ook. Ik heb nog
nooit zo'n zoon meegemaakt."
Hij greep naar een gekleurd plaatje van een paar koeien met een jongen.
„Wat is dat?" vroeg hij.
„Dat heb ik gekregen omdat ik mijn les goed kende."
Hij verscheurde het en zei: „Ik zal je wel wat beters geven -- met de
zweep!"
Een hele tijd bleef hij zitten mopperen en toen vervolgde hij: „Je bent nu
een piekfijn meneertje, hè? Een bed en lakens en een spiegel en een stuk
kleed op de vloer .— en je bloedeigen vader kan tussen het vee in een schuur
slapen. Je bent me de zoon wel! Maar ik zal die streken er heus wel uitranselen. Je hebt naar mijn smaak een beetje te veel verbeelding. En je bent
nu rijk ook, zeggen ze. Vertel eens op, hoe staat het daarmee?"
„Ze liegen het."
„Ik zou maar een beetje op mijn woorden passen; je moet niet denken,
dat ik nog meer van die praatjes van je slik. Ik ben al twee dagen in het dorp
en overal hebben ze het er over, dat je rijk bent. Verderop langs de rivier
weten ze het ook al. Daarom ben ik hierheen gekomen. En je zorgt maar,
dat ik morgen het geld krijg --- ik heb het nodig."
„Ik heb helemaal geen geld."
„Je liegt. Rechter Thatcher beheert het en jij gaat het halen. Je zorgt maar
dat ik het krijg."
„Ik zeg toch, dat ik geen geld bezit. Vraag het rechter Thatcher maar,
dan kan die het u zelf vertellen."
„Goed, ik zal het hem vragen. En dan zal ik ook wel zorgen, dat hij over
de brug komt. En hoeveel heb je in je zak? Voor de dag ermee."
„Ik heb alleen maar een dollar en daarvoor wilde ik..."
„Doet er niet toe wat je wilde -- voor de dag ermee!"
Hij pakte me het geldstuk af, beet erin om te zien of het niet vals was en
zei toen, dat hij naar het dorp ging voor wat whisky; hij had die dag nog
geen druppel gedronken. Toen hij op het schuurtje stond, stak hij zijn hoofd
weer naar binnen en begon me opnieuw uit te schelden, omdat ik volgens
hem zoveel verbeelding had en op hem neerkeek. Toen ik dacht, dat hij weg
was, kwam hij toch terug. Hij stak zijn hoofd weer door het raam en zei nog
eens, dat het uit moest zijn met die school, want hij zou op de loer gaan
liggen en me een pak slaag geven als ik er niet vandaan bleef.
De volgende dag was hij dronken. Hij ging naar rechter Thatcher en
speelde verschrikkelijk op om mijn geld in handen te krijgen, maar dat lukte
niet. Toen begon hij te dreigen, dat hij de rechter wel door de wet zou laten
dwingen. De rechter en de weduwe stelden direct pogingen in het werk
om hem uit de ouderlijke macht te laten ontzetten, zodat een van hen beiden
de voogdij over me zou kunnen uitoefenen; maar er was pas een nieuwe
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ambtenaar gekomen, die niets omtrent mijn vader wist en meende dat wat
men vertelde overdreven was. Hij zei dus, dat de overheid er buiten moest
blijven; zij mocht kinderen niet van hun ouders scheiden als het niet strikt
noodzakelijk was. Hij zou er niet aan meewerken een kind van zijn vader
af te nemen. Rechter Thatcher en de weduwe moesten zich hier wel bij
neerleggen.
Dat vond mijn vader natuurlijk prachtig. Hij dreigde, dat hij me bont en
blauw zou slaan als ik niet met wat geld voor hem op de proppen kwam.
Ik leende drie dollar van rechter Thatcher en gaf ze mijn vader, die zich
direct bedronk en het hele dorp op stelten zette. Hij raasde en tierde en ging
tot laat in de avond zo te keer, dat ze hem opsloten. De volgende dag moest
hij voor het gerecht verschijnen, dat hem tot een week gevangenisstraf
veroordeelde. Maar hij zei, dat hij zich daar niets van aantrok; hij was de
baas over zijn eigen zoon en hij zou hem wel mores leren.
Toen hij weer vrijkwam, zei de nieuwe ambtenaar dat hij een man van
hem zou maken. Hij nam hem op in zijn eigen huis, stak hem keurig in de
kleren en liet hem in de familiekring eten. Na de maaltijd sprak hij met mijn
vader over geheelonthouding en meer van zulke dingen, tot vader begon te
huilen. Hij zei, dat hij een dwaas was geweest en zijn leven had verknoeid;
maar nu zou hij met een schone lei beginnen en een man worden over wie
niemand zich meer zou behoeven te schamen. Hij hoopte, dat de ambtenaar
hem wilde helpen zonder op hem neer te zien.
De goede gezagsdrager verklaardè toen, dat hij vader voor die woorden
wel zou kunnen omhelzen. Hij begon werkelijk te huilen en zijn vrouw deed
dapper met hem mee. Mijn vader zei, dat iedereen hem tot nu toe verkeerd
had begrepen, en de ambtenaar verklaarde, dat hij dat best wilde geloven.
Mijn vader voerde toen aan dat iemand, die zijn leven had vergooid, een
beetje medeleven nodig had; dat gaf de ambtenaar toe en op dat moment
begon de oude zwerver erbarmelijk te huilen. Toen het tijd was om naar bed
te gaan, stond mijn vader op, stak zijn hand uit en zei: „Bekijk deze hand,
dames en heren, en pak haar maar vast. Dat was de hand van een nietsnut;
maar dat is nu anders geworden: het is de hand van een man, die een
nieuw leven is begonnen en die liever zal sterven dan dat hij weer in het oude
kwaad vervalt. Let op mijn woorden en vergeet niet wie ze gezegd heeft.
Deze hand is nu gezuiverd; grijp haar vast, wees maar niet bang."
En dus drukten ze hem een voor een de hand en weer begonnen ze te
huilen. De vrouw van de ambtenaar gaf zelfs een kus op de hand. Vervolgens
tekende vader een belofte --- met een kruisje, want hij kon immers niet
schrijven. De ambtenaar zei, dat het een plechtig ogenblik was of iets van die
aard. Ze brachten vader naar een prachtige kamer, hun logeerkamer. Maar
diezelfde nacht nog kreeg hij een verschrikkelijke dorst. Hij klom uit het
raam, liet zich langs de regenpijp zakken en ruilde zijn nieuwe jas voor een
flinke kruik drank. Daarna klom hij weer naar boven, richtte in zijn eentje
een zwelgpartij . aan en wilde zich tegen de ochtend, dronken als eel
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dragonder, weer uit het raam laten zakken. Maar hij verloor zijn evenwicht,
tuimelde naar beneden en brak zijn linkerarm op twee plaatsen. Pas nadat
de zon al was opgegaan, werd hij gevonden . hij was bijna doodgevroren.
Bij het onderzoek op de logeerkamer moest men zich voorzichtig een weg
banen door de ravage, die hij had aangericht...
De ambtenaar zat erg met het geval in. Hij zei, dat de oude zwerver
misschien wel tot inkeer te brengen was, maar dat hij geen andere manier
wist dan het met een geweer te doen.

ZESDE HOOFDSTUK

Het duurde niet lang of mijn vader was weer op de been. Hij liet meteen
meneer Thatcher voor het gerecht dagen om het geld uit zijn vingers te
krijgen. Mij vervolgde hij ook, omdat ik de school niet wilde opgeven. Een
paar keer kreeg hij me te pakken en ranselde me af; maar ik bleef toch naar
school gaan, want meestal zag ik wel kans uit zijn vingers te blijven.
Eigenlijk had ik het helemaal niet zo op de school begrepen, maar nu mijn
vader er zo tegen gekant was, wilde ik er juist heen. Die rechtszaak was een
traag geval; het leek soms zelfs of ze er nog helemaal niet aan begonnen
waren. Daarom leende ik nu en dan twee of drie dollar van meneer Thatcher,
om te voorkomen dat mijn vader al te woedend op me was. Iedere keer als
ik hem geld gaf, bedronk hij zich, zette de boel in het dorp op stelten en

kwam onvermijdelijk weer in de gevangenis terecht. Dat leven paste hem
nu eenmaal r het zou hem vreemd zijn gevallen als het anders was geweest.
Hij had er een gewoonte van gemaakt, voortdurend om het huis van de
weduwe rond te hangen; tenslotte hing het haar de keel uit en ze vertelde
hem, dat hij daar een eind aan moest maken of dat ze hem anders het vuur
na aan de schenen zou leggen. Dat maakte hem woedend. Hij zei, dat hij

eens zou laten zien wie de baas van Huck Finn was. Op een dag in de
lente wachtte hij me op. Hij kreeg me te pakken, nam me in een roeiboot een
mijl of drie mee de rivier op en stak over naar Illinois op de andere oever,
waar het erg bebost was. Nergens in de omtrek was er een huis te zien,
behalve een oude blokhut op een plaats waar het bos zo dicht was, dat je

wel

haar nooit zou vinden als je niet wist waar je moest zoeken.
Hij hield me voortdurend bij zich en gaf me geen enkele kans om aan de
haal te gaan. We namen onze intrek in de oude hut. Iedere nacht sloot hij
de deur af en stopte de sleutel onder zijn hoofdkussen. Hij had een geweer,
dat hij vast had gestolen. We gingen vissen en jagen en leefden van de buit.
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Zo nu en dan sloot hij me op en ging naar een magazijn, dat zowat drie mijl
weg was in de richting van de veerpont. Daar ruilde hij vis en wild voor
whisky. Hij nam de drank mee naar huis, bediende zich ervan tot hij niet
meer kon en gaf me meestal een pak slaag. De weduwe kwam er achter waar
ik me bevond; ze stuurde een man naar de hut, om te proberen me mee te
krijgen. Maar mijn vader ging met zijn geweer op hem af en de man wist
niet hoe hard hij lopen moest.
Het duurde niet lang of ik was helemaal gewend aan mijn nieuwe omgeving.
Ik begon dat vrije leventje zelfs prettig te vinden, behalve natuurlijk de
ranselpartijen. Het was een lui en plezierig bestaan, zo maar te liggen óp een
rustig plekje, wat te roken en te vissen en geen gezeur met boeken aan mijn
hoofd. Meer dan twee maanden gingen zo voorbij; mijn kleren werden steeds
vuiler en gingen kapot. Ik kon me helemaal niet meer voorstellen hoe ik het
ooit prettig had gevonden in het huis van de weduwe, waar je je steeds
moest wassen en van een bord moest eten --- waar je je haar moest kammen
en altijd op tijd moest opstaan en naar bed gaan. En waar je altijd maar
weer over een boek gebogen moest zitten, met juffrouw Watson achter je,
die voortdurend op je zat te vitten. Ik was opgehouden met het bezigen van
ruwe woorden, omdat de weduwe het niet wilde hebben; maar nu verviel
ik weer in mijn oude gewoonte, omdat mijn vader er geen enkel bezwaar
tegen had. Alles bij elkaar genomen was het een prettige tijd daar in de
bossen.
Maar langzamerhand werd mijn vader wat al te royaal met zijn stokslagen
en dat verdroeg ik niet langer. Ik zat van onder tot boven vol striemen.
Hij ging ook hoe langer hoe vaker weg, maar nooit dan nadat hij mij had
opgesloten. Eén keer nadat hij de deur achter me had gesloten, bleef hij zelfs
drie dagen weg. Ik voelde me ontzettend eenzaam. Ik was bang, dat hij was
verongelukt en dat ik nooit meer uit de blokhut vandaan zou komen. Daarom
ging ik zitten nadenken over een manier om te ontsnappen. Ik had trouwens
al vaak genoeg geprobeerd uit de hut te komen, maar het was me nooit
gelukt. De venster waren zelfs nog niet groot genoeg om een hond door te
laten en ook de schoorsteen was te nauw om er doorheen te kruipen. De deur
was gemaakt van dikke en stevige eikenhouten planken. Vader lette er altijd
zorgvuldig op, dat hij geen mes of zo achterliet; ik denk, dat hij wel honderd
maal de hele hut overhoop had gehaald om er zeker van te zijn dat ik niets
kon vinden wat me bij een vlucht behulpzaam zou zijn. Mij hield de gedachte
aan vluchten voortdurend bezig; het was zowat de enige manier om de tijd
te doden.
Maar nu had ik dan eindelijk iets gevonden: een oude, roestige zaag,
zonder handvat, achtergelaten tussen een balk en het beschot van het dak.
Ik vette de zaag goed in en ging aan het werk. Achter de tafel, tegen de
achterwand van de hut, was een oude paardendeken gespijkerd om te zorgen
dat de wind geen vrije toegang had door de kieren en zo de kaars uit zou
blazen. Ik kroop onder de tafel, tilde de deken op en begon een stuk uit het
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houtblok weg te zagen, dat groot genoeg zou zijn om mij door te
laten. Nu, dat was een langdurig en zwaar karwei, maar toch had ik het
bijna klaargespeeld, toen ik plotseling in het bos vader zijn geweer hoorde
afschieten. Vliegensvlug verwijderde ik alle sporen van mijn werk, liet de
deken weer zakken en stopte mijn zaag weg. Even later kwam vader binnen.
Hij had helemaal geen goede bui en dat beloofde dus niet veel goeds
voor mij. Hij zei, dat hij in het dorp was geweest en dat alles daar glad
verkeerd ging. Zijn advocaat had hem verteld, dat hij het proces uiteindelijk
wel zou winnen en het geld dus zou krijgen, mits er eindelijk maar een begin
werd gemaakt met het geding. Doch er waren nu eenmaal manieren om zo'n
zaak op de lange baan te schuiven en oud-rechter Thatcher wist precies hoe
hij dat moest aanleggen. Mijn vader zei ook, dat men opnieuw pogingen deed
om hem uit de ouderlijke macht ontzet te krijgen en mij onder voogdij van
de weduwe te brengen. Volgens hem zag het er naar uit, dat men het ditmaal
zou winnen. Dat gaf me nogal een schok, want ik wilde helemaal niet meer
naar de weduwe terug; ik had er helemaal geen behoefte aan beschaafd te
worden, zoals ze dat noemden. Toen begon vader verschrikkelijk te razen
op alles en iedereen en zodra hij daar mee klaar was, begon hij opnieuw,
omdat hij bang was iemand of iets te hebben vergeten. Hij besloot met een
scheldpartij in algemene zin, ook bestemd voor een heleboel mensen, die hij
zelfs niet van naam kende.
Hij wilde wel eens zien, zei hij, dat de weduwe me weer te pakken kreeg.
Hij zou op de loer blijven en als ze hem te na kwamen, wist hij nog wel een
andere plek om me te verbergen. Dan konden ze zoeken tot de tong hun op
de schoenen hing r maar vinden zouden ze me nooit! Dat gaf me even een
onbehaaglijk gevoel, maar dit duurde niet lang; ik zou wel zorgen, dat ik
bijtijds uit de buurt was.
Mijn vader stuurde me naar de boot om de dingen op te halen, die hij
had meegebracht. Ik vond er een zak meel, een zij spek, munitie, een vaatje

onderste

whisky, een oud boek, een paar kranten en wat touw. Ik bracht een deel van
de lading naar de hut, keerde terug naar het bootje en ging op de rand zitten
om wat uit te rusten. Ik dacht nog eens goed over alles na en maakte het
plan het geweer en het vistuig mee te nemen als ik de bossen in trok om te
vluchten. Ik nam me voor, niet voo rt durend op één plek te blijven, maar
steeds heen en weer te zwerven, meestal 's nachts natuurlijk, en te leven
van wat de jacht en de visvangst me opleverden. Op die manier zou ik
proberen zó ver weg te komen, dat vader noch de weduwe me ooit zouden
kunnen vinden. Ik rekende er op, dat ik 's nachts de kans zou krijgen het
gat verder te zagen en dat ik de benen kon nemen als mijn vader weer eens
dronken was -- en daar zou ik vermoedelijk niet lang op behoeven te wachten.
Ik was zo in gedachten verdiept, dat ik helemaal niet in de gaten had hoe lang
ik wegbleef. Tot mijn vader schreeuwend te voorschijn kwam en vroeg of ik

sliep of verdronken was.

Toen ik de laatste dinge n naar de hut had gebracht, was het zowat donker
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geworden. Terwijl ik het eten klaar maakte, nam mijn vader vast een paar
slokken whisky om in een betere stemming te komen; maar meteen begon
hij weer tegen iedereen te razen. Hij zag er afschuwelijk uit, want hij zat
helemaal onder de modder. Tenslotte begon hij op de regering te schelden.
„En dat noemen ze nu een regering! Het is me het stelletje wel! Ze maken
wetten om iemand zijn bloedeigen zoon af te nemen, die hij met veel moeite
en zorg en ten koste van een heleboel geld heeft grootgebracht. En als die
zoon dan eindelijk groot is geworden en aan het werk kan gaan om iets
voor zijn oude vader te verdienen, zodat die er een beetje zijn gemak van
kan nemen, halen ze de wet voor de dag en nemen hem zo'n jongen weg.
Mooie regering! En dat is nog lang niet alles. Dan gaat de wet ook nog
achter die oude rechter Thatcher staan om hem te helpen mij mijn eigendom
te onthouden. Zo'n wet pikt iemand zesduizend dollar of nog meer af en
smijt hem in zo'n smerige hut en laat hem rondzwerven in kleren, waar een
varken zijn neus voor zou ophalen. Het is me de regering wel! Hoe moet
een man op die manier ooit zijn recht krijgen? Ik denk er soms hard over om
het land voorgoed te verlaten. En dat heb ik hun verteld ook; ik heb het die
oude Thatcher vlak in zijn gezicht gezegd. Een heleboel mensen hebben het
gehoord; die kunnen bevestigen wat ik precies heb gezegd. ,Als je me een
halve stuiver geeft,' zei ik, ,ga ik dit beroerde land uit en ik kom er nooit
van mijn leven meer in de buurt.' Precies met dezelfde woorden. ,Moet je
zo'n hoed zien,' zei ik, ,de rand staat omhoog en de bol zakt over mijn
oren. En zo'n hoed moet ik dragen r ik, die een van de rijkste mensen ben
van het land, als er hier tenminste nog recht te vinden was.' Ja, dat heb ik
allemaal zo gezegd."
Zo ging vader maar door, terwijl hij stond te zwaaien op zijn benen, tot hij
tenslotte hals over kop over de kuip met gezouten varkensvlees struikelde.
Hij schaafde allebei zijn schenen en toen bestond de rest van zijn toespraak
alleen nog maar uit de grofste scheldwoorden tegen de regering, terwijl ook
de vleeskuip er van langs kreeg. Vader hinkte, eerst op zijn ene been en toen
op het andere, de hut door; ondertussen wreef hij langs zijn pijnlijke schenen,
totdat hij opeens met zijn linkervoet de kuip een dreunende trap gaf. Maar
hij deed het helemaal verkeerd, want hij gaf die trap juist met de schoen waar
een paar van zijn tenen doorheen staken. Hij begon vreselijk te jammeren, zo
erg dat mij de haren te Berge rezen. Dan liet hij zich op de smerige vloer vallen,
waarop hij heen en weer bleef rollen met zijn handen om de pijnlijk getroffen
tenen. Hij tierde zoals hij nog nooit eerder had gedaan. En ik had toch al heel
wat van hem aangehoord...
Na het eten greep vader weer naar de whiskyfles. Ik berekende, dat het
hoogstens een uur zou duren voordat ik de sleutel kon pakken of me een weg
naar buiten kon zagen --, net wat me het beste uitkwam. Eindelijk tuimelde
hij op zijn dekens neer, maar het geluk was niet met me. In plaats van vast
in slaap te vallen, bleef hij voortdurend onrustig. Hij kreunde en steunde en
wierp zich voortdurend van de ene kant op de andere. Op het laatst was ik
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zo slaperig, dat ik mijn ogen niet langer open kon houden. Voor ik het wist,
was ik in een diepe slaap, terwijl de kaars bleef branden.
Ik weet niet hoe lang ik heb geslapen, maar plotseling werd ik wakker door
een afschuwelijk gebrul. Daar stond mijn vader. Hij keek wild om zich heen,
trapte voortdurend in het rond en gilde dat er slangen waren. Hij beweerde
dat ze tegen zijn benen opkropen, en sprong dan weer gillend omhoog omdat
een slang hem in zijn wang had gebeten — maar ik zag helemaal geen slang.
Hij begon in het rond te hollen en schreeuwde maar: „Pak hem weg! Pak hem
weg! Hij bijt me in mijn hals!"
Nog nooit heb ik iemand zo angstig zien kijken. Het duurde niet lang of
hij viel hijgend neer; hij bleef maar heen en weer rollen, trapte alle kanten uit
en sloeg zijn handen wild in de lucht, terwijl hij uitriep dat de slangen hem te
pakken hadden. Langzamerhand raakten zijn krachten uitgeput, zodat hij
kreunend bleef liggen. Hij werd stiller en stiller en gaf tenslotte geen enkel
geluid meer. Buiten in het bos kon ik de uilen en wolven horen; het was een
afschuwelijk geluid in de stilte. Mijn vader lag nu helemaal in een hoek. Zo
nu en dan richtte hij zich half op, luisterde met zijn hoofd opzij en zei zachtjes:
,Ze zitten me achterna, ze komen me halen, maar ik wil niet mee. 0, ze zijn
zo koud; laat me toch los. 0, ik ben maar een arme kerel, laat me toch!'
Het duurde niet lang of hij doezelde weg. Zo voorzichtig mogelijk om geen
lawaai te maken greep ik de oude, versleten stoel en klom er op, zodat ik het
geweer kon pakken. Ik schoof de laadstok er door om te zien of het geladen
was. Vervolgens legde ik het op het vat met rapen, met de loop in de richting
van vader. Zelf ging ik achter het vat zitten om af te wachten wat er zou gaan
gebeuren. Stil en langzaam sleepte de tijd zich voort...

ZEVENDE HOOFDSTUK

„Vooruit, sta op! Wat moet dat eigenlijk!"
Ik opende mijn ogen, keek om me heen en probeerde er achter te komen
waar ik eigenlijk was. De zon was al op en ik had vast geslapen. Vader stond
over me heen gebogen; hij keek kwaad en zag er uit of hij ziek was.
„Wat voer je uit met dat geweer?" vroeg hij.
Ik begreep, dat hij zich niets meer herinnerde van wat hij die nacht had
gedaan. Daarom zei ik: „Iemand probeerde binnen te komen en toen ging ik
met het geweer in hinderlaag."
„Waarom heb je mij niet wakker gemaakt?"
„Dat heb ik geprobeerd, maar het lukte niet. Ik kon geen beweging in u
krijgen."
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„O, zat 't zo. Blijf nu niet de hele dag rondlummelen; kijk liever eens of er
wat vis aan de lijnen zit voor het ontbijt. Ik ben zo terug.”
Hij haalde het slot van de deur en ik liep naar de oever van de rivier. Ik
zag wat takken, stukken boombast en andere rommel met de stroom meedrijven
en leidde daar uit af dat het water begon te stijgen. Ik dacht er aan, dat ik
het nu erg plezierig zou hebben als ik in het dorp was. Als het water steeg in
Juni had ik altijd geluk; het voerde drijfhout mee en hele stukken van houtvlotten, soms wel twaalf stammen tegelijk. Alles wat je dan behoefde te doen,
was ze naar de kant halen en verkopen aan de houtwerven of de zaagmolens.
Ik liep de oever langs, één oog gericht op vader en het andere op alles wat
de stroom meevoerde. Opeens zag ik een kano langsdrijven, een prachtding,
zowat de rtien of veert ien voet lang; ze lag hoog op het water. Met kleren en
al schoot ik als een kikker het water in en zette koers naar de kano. Ik
verwachtte eigenlijk, dat er iemand op de bodem van het vaa rt uig zou liggen,
want dat deden de jongens dikwijls om de mensen voor de gek te houden. Als
er iemand in een bootje achteraan ging, sprongen ze op om hem uit te lachen.
Maar dat was nu niet het geval. Het was werkelijk een afgedreven kano en ik
klom er in om haar naar de kant te peddelen. Ik dacht, dat het mijn vader wel
plezier zou doen, als hij die kano zag, want ze was zeker wel een dollar of tien
waard. Maar toen ik in de richting van de oever koerste, was mijn vader

nergens te zien. Daarom peddelde ik naar een kleine kreek, zo smal als een
slootje, dat aan het oog werd onttrokken door wingerdranken en treurwilgen.
Want plotseling kwam het plan bij me op, de kano te verbe rgen. Als ik wilde
vluchten, hoefde ik nu niet de bossen in te lopen. Ik kon me dan veel beter een
mijl of vijftig de rivier laten afzakken en daar een vast kamp opslaan. Dat was
veel gunstiger dan dagenlang door de bossen zwerven.
De kreek lag tamelijk dicht bij onze hut en ik dacht voortdurend, dat ik vader
hoorde aankomen. Maar ik had de kano juist op tijd verstopt; toen ik mijn
hoofd om de wilgen stak, zag ik hem het pad afkomen en zijn geweer op een
vogel aanleggen. Hij had dus niets gezien.
Toen hij dichterbij kwam, was ik druk be zig de lijnen in te halen. Hij schold
me uit omdat ik zo langzaam was, maar ik vertelde hem dat ik in het water
was gevallen en dat het daarom zo lang had geduurd. Hij zou anders toch
hebben gemerkt dat ik drijfnat was en me allerlei vervelende vragen hebben
gesteld. We haaldenn een stuk of vijf vissen van de lijnen en namen die mee
naar de hut.
Na het ontbijt gingen we liggen om ons gebrek aan nachtrust in te halen .—
we waren allebei doodmoe. Ik lag er over na te denken, dat er een mogelijkheid
moest bestaan om zowel mijn vader als de weduwe ervan te weerhouden me
op te sporen. Er moest een veilige dekking zijn, ook al rekende ik er op, dat ik
ver genoeg weg zou zijn eer ze me misten. Er kon immers van alles gebeuren?
Maar er wilde me geen enkele goede gedachte invallen. Nu en dan stond mijn
vader even op om een heleboel water te drinken. Een van die keren zei hij:
„Als er nu weer zo'n vent hier rondsluipt, dan maak je me wakker, begrijp je?
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Die man was vast niet veel goeds van plan. Ik had hem moeten neerschieten.
De volgende keer maak je me wakker, verstaan?"
Toen liet hij zich neervallen en begon weer te snurken. Maar wat hij gezegd
had, bracht me op het idee waar ik de hele tijd naar had gezocht.
Om een uur of twaalf gingen we naar buiten en liepen de oever langs. De
rivier steeg nu snel en voerde heel wat drijfhout mee. Er kwam ook een heel
stuk van een vlot aandrijven .- wel negen boomstammen, die stevig aan elkaar
waren gebonden. We gingen er met de roeiboot op af en, sleepten ze naar de
kant. Daarna gingen we eten. Ieder ander dan vader zou zijn dag hebben
gebruikt om zoveel mogelijk hout uit het water te halen; maar dat was zijn
aard nu eenmaal niet. Negen stammen vond hij genoeg voor één keer en hij
wilde er zo gauw mogelijk mee naar het dorp om ze te verkopen. Hij sloot me
dus weer op, nam de roeiboot en begon om half vier het vlot weg te slepen.
Het leek me niet waarschijnlijk, dat hij die nacht nog zou terugkomen. Ik
wachtte tot hij goed en wel weg was en haalde toen mijn zaag voor de dag
om het karwei af te maken. Nog voor vader goed en wel de rivier over was,
stond ik al buiten de hut; heel in de verte kon ik de roeiboot en het vlot als een
puntje op het water zien.
Ik nam de zak met meel en bracht die naar de schuilplaats van de kano;
daarna schoof ik de takken en de wingerd opzij om de zak in het bootje te
zetten. Toen deed ik hetzelfde met de zij spek en het vaatje whisky. Ik nam
alle suiker en koffie mee en ook de munitie. Daarna ging ik terug om ook de
emmer te halen en de pollepel, een tinnen beker en mijn oude zaag, visgerei
en lucifers en alle mogelijke andere dingen --- alles wat ook maar iets waard
was. De hele hut haalde ik leeg. Ik had ook een bijl willen hebben, maar die
was er niet; behalve dan de bijl die buiten bij de stapel brandhout lag, maar
er was een reden waarom ik die niet kon meenemen... Ik pikte wel het geweer
mee en toen was ik klaar.
Bij mijn ontsnapping uit de hut en het wegslepen van al die spullen had ik
de grond aardig omgewoeld. Ik maakte dat allemaal zo goed mogelijk in orde
door het te bedekken met een laagje zand, dat ik op andere plaatsen weghaalde.
Toen zette ik het uitgezaagde stuk hout weer op zijn plaats en legde er een
paar stenen onder, zodat het niet kon wegzakken. Dat was ook wel nodig,
want de grond was daar wat uitgehold, zodat het hout de bodem niet helemaal
raakte. Als je een paar passen achteruit ging staan en niet wist dat er iemand
aan het zagen was geweest, zou je het nooit hebben gemerkt. Het was bovenr
dien de achterkant van de hut en het leek daarom niet waarschijnlijk, dat
iemand er zou gaan rondneuzen.
Het pad naar de kano was helemaal met gras begroeid en daar liet ik dus
geen sporen na. Ik stond op de oever en keek uit over de rivier. Alles was veilig.
Ik nam het geweer en liep een eind het bos in om een paar vogels te schieten.
Toen zag ik plotseling een klein wild zwijn; varkens verwilderen snel, als ze
kans zien van een boerderij te ontsnappen. Ik schoot de knaap neer en sleepte
hem naar het kamp.
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Daarna nam ik de bijl en sloeg er de deur van de hut mee in. Vervolgens
bracht ik het varken naar binnen tot vlak bij de tafel, gaf het daar een slag met
de bijl ik de nek. Er kwam natuurlijk flink wat bloed op de grond. Vervolgens
haalde ik een oude zak, stopte die vol met stenen en sleepte het hele vrachtje
dwars door het bos, in de richting van de rivier. Toen ik de zak in het water
gooide, zonk hij meteen, zodat er niets meer van te zien was. Maar op de grond
in het bos kon je duidelijk waa rn emen, dat er iets was weggesleept. Ik wilde
maar dat Tom Sawyer er bij was geweest die hield wel van zulke karweitjes,
omdat hij er zijn ver beeldingskracht in kon uitleven. Niemand kon met zulke
dingen zo goed overweg als Tom Sawyer.
Toen dat allemaal was gebeurd, trok ik een paar haren uit mijn hoofd en
plakte die óp de bijl, waa rna ik het zware ding in een hoek wierp. Tenslotte
pakte ik het varken op. Ik drukte het met mijn jasje stijf tegen mijn borst, zodat
er geen bloed uit kon druppelen, en liet het een eind voorbij de hut in de rivier
zakken. Nu schoot me nog iets anders te binnen. Ik haalde de zak meel uit de
kano en bracht die naar de hut terug. Ik zette de zak neer op de gewone plaats,
maakte er een gat in en droeg toen het zware gevaarte zowat honderd meter
over het gras en tussen de wilgen door naar de Oostelijke kant van de hut,
naar een ondiep meer dat ongeveer vijf mijl breed was en vol met biezen stond.
Aan de andere kant kwam op dat meer een kreek uit, die mijlen ver doorliep,
maar nergens in de rivier uitmondde. Het meel liep door het gaatje weg en
maakte zo een spoor tot aan de rand van het meer. Vaders slijpsteen liet ik
daar ook vallen om de indruk te geven, dat men had vergeten hem mee te
nemen. Toen bond ik het gat in de zak met een touwtje dicht, zodat er geen
meel meer uit kon, en sjouwde hem weer naar de kano.
Het was nu bijna donker geworden. Ik bracht de kano naar een plek onder
'n paar treurwilgen aan de oever van de rivier, waar ik bleef wachten tot de
maan opkwam. Ik bond de kano aan de stam van een wilg vast, ging een hapje
eten en strekte me op de bodem uit om een pijpje te roken en mijn plan verder
uit te werken. Ik zei tegen mezelf, dat men het bloedspoor naar de oever zou
volgen en dan de rivier naar me zou afdreggen. En ook zou men het meelspoor
naar het meer nagaan en de kreek afvaren om de misdadigers te vinden, die
mij gedood en al onze bezittingen geroofd hadden. Naar iets anders zou men
niet zoeken en als men er genoeg van kreeg, dan zou men zich verder niet meer
om mij bekommeren. Dat kwam me goed van pas, want ik kon dan overal gaan
en staan waar ik zelf wilde. Jacksons eiland leek me een goede verblijfplaats;
ik kende het tamelijk goed er kwam nooit iemand. En 's nachts zou ik naar
het dorp kunnen peddelen om daar rond te loeren en alles op te pikken wat
ik nodig had. Ja, Jacksons eiland was de beste plek.
Ik was aardig moe geworden en vóór ik het wist, was ik ingeslapen. Toen
ik weer wakker werd, besefte ik de eerste minuten niet waar ik me eigenlijk
bevond. Ik ging rechtop zitten en keek een beetje beangst om me heen. Toen
wist ik alles weer. De rivier strekte zich mijlen en mijlen ver voor me uit. De
maan scheen zo helder, dat ik de stukken drijfhout, die donker en stil door het
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water werden meegevoerd, wel kon tellen, al dreven ze ook ver uit de oever.
Het was overal doodstil; het zag eruit of het al laat was en zo rook het ook.
Je begrijpt wel hoe ik dat bedoel --- ik weet heus niet, hoe ik het anders zou
moeten zeggen.
Ik geeuwde eens flink, rekte me uit en wilde juist de kano losgooien en
vertrekken, toen ik over het water een geluid hoorde. Ik luisterde en ik kon
het tamelijk gauw thuis brengen. Het was het regelmatige knarsende geluid
van roeiriemen, dat je in een; stille nacht al van verre waa rn am. Ik gluurde
door de wilgentakken en toen zag ik wat het was —een roeiboot, die de rivier
overstak. Maar ik kon niet zien hoeveel mensen er in zaten. Het bootje kwam
dichterbij en toen kon ik onderscheiden, dat er zich maar één man in bevond.
Dat zou vader kunnen zijn, dacht ik, al verwachtte ik hem nog niet. De man
kwam voorbij. Hij liet zijn bootje op de stroom drijven om kalmer water te
bereiken. Toen hij vlak bij de oever was, had ik hem kunnen aanraken als ik
het geweer buiten boord stak. Wel, het was vader, dat wist ik nu zeker — en
hij was nuchter ook, te oordelen naar de manier waarop hij de riemen hanteerde.
Ik liet geen tijd verloren gaan. Ee n ogenblik later draaide ik met de stroom
mee. Twee en een halve mijl bleef ik zo voo rt drijven en toen roeide ik ongeveer
een kwart mijl naar het midden van de rivier, omdat ik nu spoedig langs de
aanlegsteiger van de veerpont zou komen, waar de mensen me anders konden
zien. Ik raakte tussen het drijfhout en ging liggen op de bodem van de kano,
die rustig meedreef op de stroom. Ik rustte lekker uit, stak mijn pijp aan en
keek omhoog naar de lucht, welke geen wolkje ve rtoonde. De hemel lijkt
oneindig ver weg als je zo op je rug in de maneschij n ligt; ik had dat nog nooit
eerder ontdekt. En van welk 'n afstand kun je de geluiden horen in zulke stille
nachten op het water! Ik hoorde mensen praten op de aanlegsteiger en ieder
woord kon ik duidelijk verstaan. Een man zei, dat de dagen langzamerhand
gingen lengen en de nachten, ko rt er werden. Een ander antwoordde, dat je
dit toch moeilijk een korte nacht kon noemen. Toen lachten ze allebei; de tweede
man zei het nog eens en weer begonnen ze te lachen. Ze maakten een derde
mart wakker en vertelden het hem ook, nog steeds grinnekend. Maar hij lachte
niet; hij gooide er een paar ruwe woorden uit en zei, dat ze hem met rust
moesten laten. Later hoorde ik iemand zeggen, dat het al drie uur was en dat
hij hoopte dat het geen week meer zou duren eer het licht werd. Allengs klonken
de stemmen steeds zachter en zachter, zodat ik de woorden niet meer kon
verstaan. Ik hoorde tenslotte alleen nog maar een gemompel en nu en dan een
lach, maar het leek van heel ver weg te komen.
Ik was nu de aanlegsteiger al een heel eind voorbij en ging weer rechtop
zitten. En daar lag Jacksons eiland, zowat twee en een halve mijl stroomafwaarts, dicht met zware bomen begroeid en hoog oprijzend boven het midden
van de rivier. Het lag daar groot en donker en massief, als een stoomboot die
alle lichten heeft gedoofd. Van de zandbank aan de kop van het eiland was
niets te zien •-- die lag nu helemaal onder water.
Het duurde niet lang eer ik er was. Ik schoot met een flinke vaart de kop
voorbij, want de stroom was snel; toen raakte ik in rustig water en kwam met
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mijn kano voor de oever aan de kant van Illinois. Ik stuurde het vaartuigje
naar een diepe inham, die ik van vroeger kende, en boog de wilgentakken opzij.
Toen ik aanlegde zou niemand van het water af de kano meer hebben kunnen
ontdekken.
Ik stapte uit en ging aan de kop van het eiland op een boomstronk zitten.
Daar keek ik uit over de machtige rivier en het zwarte drijfhout. Heel in de
verte, zeker wel drie mijl verderop, zag ik drie of vier lichtjes twinkelen. Een
enorm houtvlot kwam in zicht; midden op de boomstammen stond een lantaarn.
Ik zag het dichterbij komen en toen het zowat tegenover me was, hoorde ik
een man zeggen: ,Aan de achterste riemen, daar! De kop moet naar stuurboord!'
Ik hoorde het even duidelijk alsof de man vlak naast me stond.
Er kwam nu al een beetje grijs in de lucht. Ik ging het bos in, om nog voor
het ontbijt een dutje te doen.

ACHTSTE HOOFDSTUK

Toen ik wakker werd, stond de zon al zo hoog, dat het zeker over achten
moest zijn. Ik lag daar in het gras in de koele schaduw der bomen over de
dingen na te denken en voelde me uitgerust en tamelijk voldaan. Door een paar
openingen in het bladerdak kon ik de zon zien schijnen, maar door al die hoge
bomen om me heen was het vrij duister. Waar de bladeren het licht doorlieten,
vertoonde de grond heldere vlekken, die zachtjes heen en weer deinden op
het koele briesje. Op een tak zaten een paar eekhoorntjes vriendelijk tegen
n:z te keuvelen.
Ik voelde me erg op mijn gemak en was te lui om op te staan en voor mijn
ontbijt te gaan zorgen. Ik begon alweer weg te doezelen, toen ik plotseling
dacht in de verte op de rivier het geluid te horen van, een, ontploffing. Ik was
plotseling klaar wakker, richtte me omhoog op mijn elleboog en luisterde; even
later hoorde ik het geluid opnieuw. Ik sprong op, liep naar de oever en zag
door een opening in de bladeren heel in de verte een dikke rookwolk boven
het water hangen, in de buurt van het veer. Direct begreep ik, wat er aan de
hand was. „Boem!" en een hele tijd later klonk het weer „Boem!" Ze waren
natuurlijk bezig het kanon boven het water af te schieten om mijn lijk boven
te doen komen. Ik had hen immers in de waan gebracht, dat ik, na 'vermoord
te zijn, in het water was gegooid.
Ik was ondertussen flink hongerig geworden, maar ik kon geen vuur aanmaken, omdat men dan misschien de rook zou zien. Ik ging daarom weer zitten,
keek naar de kruitdamp van het kanon en luisterde naar het gedreun. De rivier
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een mijl breed en leverde op een zomerochtend altijd een prachtige
aanblik op; ik zou dan ook met veel plezier zijn blijven kijken naar de pogingen,
om mijn stoffelijk overschot te vinden, als ik maar wat te eten had gehad. Toen
schoot me plotseling te binnen, dat men in gevallen als dit, broden met kwik
zilver erin op het water liet drijven, omdat die altijd recht naar de plaats
toegaan, waar iemand verdronken is -- dààr blijven ze stil liggen. Ik zal goed
uitkijken, dacht ik, en als een van die broden mijn kant uitdrijft, heb ik meteen
wat te eten. Ik stak over naar de andere kant van het eiland om mijn geluk

was v,rel

te beproeven, en ik werd niet teleurgesteld. Er kwam een groot brood aandrijven
en ik had het bijna met een lange stok naar me toegehaald, toen mijn voet
weggleed en het buiten mijn bereik raakte. Natuurlijk had ik een plek uitgekozen, waar de stroom het dichtst onder de oever kwam; het duurde dan
ook niet lang, of er kwam een ander brood aan en nu ontging de buit me niet.
Ik schudde het bolletje kwikzilver eruit en zette mijn tanden in het brood. Het
was echt brood van de bakker, dat deftige lui altijd eten --- niet het eigen baksel
van de mindere man.
Ik vond een goed plekje tussen het gebladerte, zette me neer op een boomstronk en ging rustig, met smaak op het brood kauwend, naar de veerboot
zitten kijken. Ik stak een pijp op, trok er eens flink aan en bleef verder toekijken.
De veerboot dreef met de stroom mee en ik rekende uit, dat ik een behoorlijke
kans zou hebben te zien wie er aan boord waren, want de boot zou vlak langs
de kant komen, net als het brood. Toen het vaartuig aardig dicht in de buurt
was gekomen, klopte ik mijn pijpje uit en ging naar de plek waar ik het brood
had opgevist. Daar strekte ik me vlak langs de oever uit achter een afgeknotte
boom, zodat ik alles goed zien kon.
Langzamerhand naderde de veerboot en ze dreef zo dicht langs de kant, dat
ze gemakkelijk een plank hadden kunnen uitleggen om de passagiers aan wal
te laten gaan. Bijna iedereen, die me kende, was aan boord. Ik zag vader en
rechter Thatcher, Bessie Thatcher en Joe Harper; Tom Sawyer en zijn oude
tante Polly met Sid en Mary en nog een heleboel anderen. Iedereen had het
over de moord, maar de kapitein onderbrak hun gesprekken en zei: „Kijk nu
goed uit; de stroom komt hier het dichtst onder de oever en misschien is hij
hier wel naar de kant gespoeld en vastgeraakt in het struikgewas. Dat hoop
ik tenminste."
Ze kwamen allemaal vlak bij elkaar staan en bogen zich over de leuning.
Ze keken me bijna vlak in mijn gezicht en zeiden niets, zo ingespannen zochten
ze naar me. Nu, ik kon hèn best zien, maar zij mij blijkbaar niet.
Toen riep de kapitein: „Allemaal uit de weg!" en op hetzelfde ogenblik gaf
het kanon vlak voor me zo'n dreunend schot, dat ik doof werd van het lawaai
en bijna blind van de rook. Gedurende 'n paar seconden dacht ik, dat het met
me gedaan was. Als ze niet met los kruit maar met een kogel hadden geschoten,
dan zouden ze vast het lijk hebben gehad waar ze naar aan het zoeken waren.
Maar ik ontdekte gelukkig, dat ik zelfs niet gewond was.
De boot dreef verder en raakte spoedig uit het gezicht rond een bocht in het
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eiland. Nu en dan hoorde ik nog het gedreun van het kanon, maar het geluid
werd steeds zwakker en na een uur hoorde ik niets meer. Het eiland was drie
mijl lang. Ik dacht dat ze het eind nu wel hadden bereikt en het zoeken hadden
opgegeven. Maar dat was niet zo. De boot draaide om de voet van het eiland
heen en voer de rivier weer op aan de kant van Missouri. De boot was nu onder
stoom en af en toe werd een kanonschot afgevuurd. Ik stak dwars het eiland
over om er naar te kijken. Toen men weer aan de kop van het eiland was
gekomen, hield men op met schieten. De boot stak over naar de andere kant
en voer naar het dorp terug.
Ik wist, dat ik nu geen gevaar meer liep. Niemand zou me hier op het eiland
zoeken. Ik haalde mijn spullen uit de kano en sloeg een kamp op in het dichtst
van het woud. Van mijn deken maakte ik een tent om al mijn eigendommen op
te bergen, zodat ze niet nat konden worden als het ging regenen. Ik ving een
visje, dat ik met mijn zaag schoonmaakte, en tegen zonsondergang legde ik
een kampvuur aan en ging eten. Daarna zette ik een lijn uit, teneinde bij het
ontbijt weer wat vis te hebben.
Toen het donker was, ging ik bij het vuur zitten roken. Ik voelde me
aanvankelijk heel voldaan, maar langzamerhand ging ik het toch wat eenzaam
vinden. Daarom ging ik aan de oever zitten luisteren naar het kabbelen, van
de rivier. Ik telde de sterren, de stukken drijfhout en de vlotten, die voorbijvoeren, en ging toen maar slapen; dat is altijd het beste wat je doen kunt,
wanneer je je eenzaam voelt.
Zo gingen drie dagen en drie nachten voorbij. Iedere dag was gelijk aan
de vorige en er gebeurde niets bijzonders. Maar de vierde dag ging ik er op
uit om het hele eiland te verkennen. Ik was hier nu de baas; alles behoorde
om zo te zeggen mij toe en ik wilde het dus door en door kennen. Maar in de
eerste plaats wilde ik de tijd verdrijven. Ik vond volop aardbeien, rijpe en
onrijpe, groene zomerdruiven en frambozen en ook de bosbessen begonnen
al aardig te rijpen. Dat zou me allemaal nog best van pas komen, dacht ik.
Intussen was ik een aardig eind in het bos doorgedrongen. Ik had mijn
geweer meegenomen, maar nog niets geschoten; dat wilde ik op de terugweg
doen. Plotseling schrok ik hevig; nog net stapte ik naast een behoorlijk grote
slang, die weggleed tussen het gras en de bloemen. Ik ging er achter aan en
probeerde hem onder schot te krijgen, maar opeens bevond ik me vlak bij de
as van een kampvuur, waarvan de rook nog afsloeg.
Mijn hart klopte me in de keel. Ik nam zelfs niet de tijd voor een nader
onderzoek, maar hield mijn geweer in de aanslag en sloop op mijn tenen zo
snel mogelijk achteruit. Zo nu en dan bleef ik even stilstaan in het dikke struikgewas. Ik probeerde te luisteren, maar ik hijgde zo erg, dat ik niets anders
horen kon. Ik sloop nog verder terug en luisterde opnieuw; zo ging het maar
door. Iedere boomstomp tussen de struiken zag ik voor een man aan en als ik
op een tak stapte, die kraakte onder mijn gewicht, was het of mijn ademhaling
stilstond.
Toen ik in, het kamp terugkeerde, voelde ik me allesbehalve opgewekt. Alle
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moed was me in de schoenen gezonken, maar een ding stond voor mij vast:
het was nu geen tijd meer om te blijven rondhangen. Ik bracht al mijn spullen
naar de kano terug, zodat niemand ze zou kunnen, vinden; daarna doofde ik
het vuur, strooide de as rond om de indruk te geven dat het een kamp van het
vorig jaar was geweest, en klom in een boom.
Ik denk, dat ik wel twee uur in die boom heb gezeten. Ik hoorde niets en
ik zag niets, maar in mijn verbeelding was het of ik wel duizend dingen hoorde
en zag. Maar ja, ik kon daar niet blijven zitten en dus liet ik me naar beneden
glijden. Natuurlijk zorgde ik er voor in het dichtste deel van het bos te blijven
en voortdurend op mijn hoede te zijn. Het enige, dat ik te eten had, waren wat
bessen en de restjes van mijn ontbijt.
Toen de avond viel, was ik flink hongerig. Zodra het behoorlijk donker was,
peddelde ik eer de maan opkwam naar de oever van Illinois, ongeveer een kwart
mijl ver. Ik trok de bossen in en maakte een maaltijd klaar. Juist toen ik het
besluit had genomen daar de hele nacht te blijven, hoorde ik hoefgetrappel en
daarna het geluid van stemmen. Zo snel ik kon, laadde ik alles weer in de kano
en sloop opnieuw het bos in, omr er achter te komen wat er aan de hand was.
Ik was nog niet ver, toen ik een man hoorde zeggen: „We kunnen hier het
best kamperen, als we een goede plaats vinden; de paarden zijn bek-af. Laten
we maar eens kijken."
Ik wachtte niet langer, maar ging er vandoor en peddelde zachtjes weer
terug. Ik bond de kano op de oude plaats vast en besloot maar aan boord te
blijven overnachten.
Maar ik kon de slaap niet vatten; er was te veel om over na te denken. Toen
ik toch indommelde, schrok ik telkens wakker omdat het was alsof iemand me
in mijn nek had gegrepen. De slaap deed me dus weinig goed en iedere keer
weer zei ik tegen mezelf, dat het zo geen leven was. Ik moet ontdekken, dacht
ik, met wie ik dat eiland deelde. En toen ik dat besluit eenmaal had genomen,
voelde ik me al veel beter.
Ik greep mijn peddel weer, gleed een paar meter weg van de oever en liet
de kano toen rustig in de schaduw verder drijven. De maan scheen en buiten
de beschaduwde strook was het bijna zo licht als overdag. Wel een uur lang
dreef ik zo voort; overal om me heen was het doodstil en ieder levend wezen
sliep. Zo raakte ik weer vlak bij de voet van het eiland; er stak een koel briesje
op dat het watervlak deed rimpelen -- een duidelijk teken, dat de nacht bijna
ten einde was. Ik draaide de kano met een beweging van mijn peddel een slag
om en liet haar toen met de neus op de oever lopen; daarna greep ik mijn geweer,
glipte uit de boot en sloop het bos in.
Ik ging op een boomstomp zitten en bespiedde tussen de bladeren door de
omgeving. De maan verdween en dompelde daarmee de rivier in duisternis;
maar even later verscheen er een lichte streep boven de boomtoppen, zodat ik
wist dat de dag ging aanbreken. Ik greep mijn geweer en bewoog me behoedzaam naar de plek, waar ik dat kampvuur had ontdekt. Telkens stond ik even
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stil om te luisteren. Maar het geluk was niet met me: ik kon de plek met geen
mogelijkheid terugvinden.
Toen zag ik opeens tussen de bomen door, het schijnsel van een vuur. Heel
langzaam en voorzichtig ging ik er op af. Tenslotte was ik er zo dichtbij, dat
ik een man op de grond kon zien liggen .-- een aanblik, die me haast de stuipen
bezorgde! Hij had een deken gewikkeld om zijn hoofd en dat hoofd lag bijna
in het vuur. Ik zat gehurkt achter een paar struiken, zowat zes voet van hem
af, en ik hield onafgebroken mijn ogen op hem gericht. De dag was nu aan
gebroken, maar de lucht was nog grijs. De man begon te geeuwen; hij rekte
zich uit en gooide de deken van zich af. Het was juffrouw Watsons Jim! Je
kunt geloven, dat ik blij was hem te zien.
„Hallo, Jim," zei ik en kwam te voorschijn.
Hij sprong op en staarde me met verwilderde ogen aan. Toen liet hij zich
op zijn knieën vallen, sloeg zijn handen in elkaar en zei: „Doe me niks,
alsjeblieft! Ik heb nog nooit een dode kwaad gedaan. Ga jij maar terug naar
de rivier, waar je thuis hoort, en doe de ouwe Jim niks. Ik ben altijd je vriend
geweest."
Ik begreep, dat de bijgelovige man aan een verschijning dacht. Nu, het kostte
me helemaal niet veel moeite hem aan zijn verstand te brengen, dat ik echt niet
dood was. Ik was heel blij, dat ik Jim zag. Nu was ik tenminste niet meer alleen.
Ik was helemaal niet bang, dat hij de mensen zou vertellen waar ik was. Dat
zei ik hem ook. Zo praatte ik maar door, terwijl hij stil zat en naar me keek
zonder een mond open te doen. Toen zei ik: „Het is nu helemaal dag. Laten
we gaan ontbijten. Stook je vuurtje maar eens goed op."
„Waarom zou ik een kampvuur oppoken? Om aardbeien en zulk spul te
koken soms? Maar jij hebt een geweer niet? Dan kunnen we nog wel wat beters
dan aardbeien krijgen."
„Aardbeien en zulk spul," herhaalde ik. „Moet je daarvan leven?"
„Ik kon niks anders krijgen," antwoordde hij.
„Maar hoe lang ben je dan al op het eiland, Jim?"
„Ik kwam hier de nacht nadat jij bent vermoord."
„Wat, zo lang al?"
„ a zeker."
„En heb je niets anders dan die rommel gegeten?"
„Nee, niks anders."
>Nu, dan moet je wel uitgehongerd zijn."
„Ik zou wel een heel paard op kunnen, vast wel. Hoe lang ben jij al op het
eiland?"
„Vanaf de nacht, toen ik vermoord werd."
„Nee! Maar waar heb jij dan van geleefd? 0 ja, jij hebt een geweer. Dat
is goed. Ga jij maar wat vangen, dan zal ik vuur maken."
We gingen dus terug naar de plaats waar de kano lag en terwijl hij een
vuur aanlegde op een met gras begroeide open plek, haalde ik meel en spek en
koffie, de koffiepot en de koekepan, de suiker en een paar tinnen bekers. De
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neger was er diep van onder de indruk, want hij begreep niet waar ik het
allemaal vandaan haalde. Ik wist een flinke grote vis te vangen, die Jim met
zijn mes schoonmaakte en boven het vuur bakte.
Toen het ontbijt klaar was, gingen we behagelijk in het gras liggen en aten
alles warm op. Jim kon haast niet genoeg krijgen; hij was bijna uitgehongerd.
Toen we niet meer konden, maakten we het ons gemakkelijk in het gras en
luierden wat.
nu eens, Huck, wie hebben ze dan wel doodNa een tijdje zei J
gemaakt in die hut, als jij het niet was?"
Toen beschreef ik hem de hele geschiedenis en hij vond het allemaal erg
slim. Hij beweerde, dat Tom Sawyer het me niet had kunnen verbeteren.
Toen zei ik: „Maar waarom ben jij hier eigenlijk, Jim? En hoe ben je hier
gekomen?"
Hij voelde zich blijkbaar niet helemaal op zijn gemak en antwoordde eerst
niet. Maar na een poosje zei hij: „Ik kan het maar beter niet vertellen."
„Waarom niet, Jim?"
„Nou, daar heb ik mijn reden voor," antwoordde de man geheimzinnig. Hij
scheen echter te weifelen en vervolgde toen: „1VIaar je zult het aan niemand
overbrieven als ik het jou vertel, hè Huck?"
„Op mijn woord van eer."
„Nou, ik geloof je, Huck. Ik... ik ben weggelopen."
„Jim!" klonk het bestraffend uit Hucks mond. De man liet beschaamd het
hoofd hangen.
„Maar denk eraan, je hebt gezegd dat je niks zult vertellen -^ je weet toch
dat je dat beloofd hebt?" drong hij aan.
„Daar houd ik me ook aan, heus waar. De mensen zullen me wel kwalijk

nemen, dat ik een weggelopen bediende help, maar dat doet er niet toe. Ik
zal het niemand zeggen. Ik ga trouwens helemaal niet meer terug. Nu vooruit,
vertel het me maar allemaal."
„Kijk, zie je, het ging zo. De ouwe juffrouw, dat is juffrouw Watson, zat
me altijd op mijn kop en ze behandelde me helemaal niet aardig. Toevallig
ontdekte ik, dat er de laatste tijd vaak een slavenhaler in de buurt kwam en
ik voelde me niet op mijn gemak. Op eery nacht toen het al erg laat was, kroop
ik naar de deur en die was niet goed gesloten. Ik hoorde de ouwe juffrouw
tegen de weduwe zeggen, dat ze me aan een ander zou overdoen; eigenlijk
wilde ze het niet, maar ze kon achthonderd dollar voor me krijgen en dat vond
ze zo'n boel geld, dat ze het niet kon laten schieten. De weduwe probeerde
haar over te halen het niet te doen, maar daar heb ik verder niet naar geluisterd.
Ik maakte zo gauw mogelijk dat ik weg kwam, dat verzeker ik je!"
De neger zuchtte diep, voordat hij verder sprak: „Ik schoot de deur uit en
holde de heuvel af, van plan ergens langs de oever een roeiboot te stelen. Maar
er waren nog mensen in, de buurt en daarom verstopte ik me in de ouwe kuiperij
bij het water, om te wachten tot iedereen weg zou zijn. Daar heb ik de hele
nacht gezeten, want ze bleven er voortdurend rondscharrelen. 's Morgens om
36

een uur of zes kwamen, er al bootjes voorbij en tussen acht en negen vertelde
iedereen, dat je vader naar het dorp was gekomen om te vertellen dat iemand
je vermoord had. Toen gingen er nog veel meer bootjes weg, allemaal vol met
dames en heren, die wilden overvaren om te kijken waar het was gebeurd.
Soms kwamen de bootjes aan de kant, zodat de mensen eerst nog even konden
uitrusten eer ze overstaken. Daardoor hoorde ik alles over de moord. Ik vond
het heel erg, Huck, dat ze je vermoord hadden, maar nu niet meer. De hele
nacht lag ik onder de krullen in de kuiperij. Ik had erge honger, maar ik was
niet bang meer, omdat ik wist dat de ouwe dame met de weduwe direct na het
ontbijt naar een openluchtvergadering zou gaan en de hele dag zou 'wegblijven.
En omdat ze weten, dat ik bij zonsopgang altijd met het vee wegga, zouden
ze het niet gek vinden dat ze me niet zagen. Ze zouden me niet eerder missen
dan 's avonds na het donker. De andere bedienden zouden mijn afwezigheid
ook niet opmerken, want die hadden vrij en zij zouden er direct vandoor gaan
zodra de ouwe mensen weg waren."
Weer pauzeerde de oude man even. Het verhaal was zó spannend, dat ik
blij was toen hij verder vertelde.
„Nou, toen het goed donker was geworden ging ik de rivier langs, zowat
twee mijl tot waar er geen huizen meer zijn. Ik had er goed over nagedacht
wat ik zou doen. Als ik probeerde over land weg te lopen, zouden de honden
mijn sporen volgen; maar als ik er met een, boot vandoor ging, zou men die
boot missen en dan begreep men natuurlijk wel, dat ik was overgevaren. Men
zou dan aan de overkant mijn spoor terug kunnen vinden. Ik moet een vlot
hebben, dacht ik, dat laat geen spoor achter. Ik zag een licht om de hoek
komen: er naderde een vlot. Daarom liet ik me in het water zakken, schoof
een boomstam voor me uit en zwom de rivier bijna half over, zodat ik midden
tussen het drijfhout zat. Toen hield ik mijn hoofd naar beneden en zwom tegen
de stroom op tot vlak bij het vlot. Er kwamen wolken en het bleef een tijdje
donker. Ik klom vlug op het vlot en ging plat op de stammen liggen. De mannen
zaten allemaal in het midden, vlak bij de lantaarn. Het water kwam op en er
was een flinke stroom. Ik zou dus vroeg in de ochtend wel vijfentwintig mijl
verder kunnen zijn. Daar zou ik me in het water laten glijden nog vóór de zon
opkwam. Dan zou ik naar de kant van Illinois zwemmen en me in de bossen
verstoppen."
Somber schudde Jim het hoofd.
„Maar ik had geen geluk. Toen we bijna bij de kop van het eiland waren,
liep een man met de lantaarn naar achteren. Ik begreep dat het beter was om
niet langer te wachten en liet me in het water zakken om naar het eiland te
zwemmen. Nou, ik dacht dat ik er gemakkelijk aan land zou kunnen komen,
maar het lukte niet ,-- de oever was veel te steil. Ik was al bijna aan de andere
kant van het eiland, eer ik een, goede plek vond. Ik ging het bos in en dacht,
dat het beter was het maar niet meer met een vlot te proberen als ze daar zo
met lantaarns rondlopen. Gelukkig had ik mijn pijp met een plukje tabak en
wat lucifers in mijn muts en die waren helemaal niet nat geworden. Ik was
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dus toch nog tamelijk best af."
„En je hebt al die tijd geen brood of vlees gegeten? Kon je dan geen schildpadden vangen?" wilde Huck weten.
„Hoe had ik die te pakken kunnen krijgen? Je kunt je toch niet zo maar naar
ze toe laten glijden en ze dan pakken? Of dacht je soms dat ik ze met een stuk
steen dood zou kunnen gooien? Zeker midden, in de nacht! Want overdag
mocht ik me niet in de buurt van de oever laten zien."
„Ja, dat is zo. Je moest natuurlijk al die tijd in het bos blijven. Heb je het
kanon horen afschieten?"
„Nou en of! Ik wist dat de mensen je aan het zoeken waren. Vanuit de
struiken zag ik ze hier voorbijvaren."
Er kwamen een paar jonge vogels aanvliegen, die even in de lucht bleven
en dan gauw weer neerstreken. Jim verklaarde, dat dit regen voorspelde. Hij
beweerde dat kippen dan ook op die manier opfladderden en hij dacht, dat het
met andere vogels wel net zo zou zijn. Ik wilde proberen er een paar te vangen,
maar Jim hield me ervan terug. Hij leidde mijn aandacht af door mij boeiende
verhalen te vertellen over wat hij zoal beweerde te hebben beleefd.

NEGENDE HOOFDSTUK

Ik wilde nog eens terug naar een plek, die ik op mijn ontdekkingstocht over
het eiland had ontdekt. We gingen dus op weg en hadden spoedig ons doel
bereikt, want het eiland was maar drie mijl lang en een kwart mijl breed.
De bewuste plek was een tamelijk lange, vrij steile heuvel of kam, zowat
veertig voet hoog. Het was een heel karwei om de top te bereiken, want de
helling was steiler dan ik had verwacht en het struikgewas was heel dik. Maar
we bleven onvermoeid zoeken en eindelijk ontdekten we, bijna helemaal onder
de top, een flink hol in de rots. Dat hol was wel zo groot als twee of drie
kamers en Jim kon er rechtop in staan. Het was er heerlijk koel. Jim wilde er
dadelijk al onze spullen naar toe brengen, maar ik zei dat ik er niets voor voelde
om steeds maar de heuvel op en at te klimmen.
J im dacht, dat wanneer we de kano goed wegstopten en al onze bezittingen
in het hol opsloegen, we nooit zouden worden gevonden als ze op het eiland
naar ons zouden komen zoeken; behalve natuurlijk als ze honden bij zich
hadden. Tenslotte gaf ik toe.
We gingen dus terug, stapten in de kano, peddelden naar een inham vlak
bij het hol en sleepten toen ons hele hebben, en houden naar binnen. Daarna
zochten we een plaatsje, waar de kano goed achter de bladeren van de wilgen
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kon worden verstopt; zodra dat allemaal was gebeurd, haaldén we wat vis
van de lijn en maakten onze maaltijd gereed. De ingang van het hol was groot
genoeg om er een okshoofd naar binnen te rollen; vlak paast de ingang vormde
de bodem een prachtige gelegenheid om er een vuurtje op aan te leggen.
Binnen in het hol spreidden we onze dekens op de grond uit en daarop gingen
we op ons gemak zitten eten. Plotseling werd het donker en even later begon
het te donderen en te bliksemen; de vogels hadden dus wel gelijk gehad. Meteen
stroomde de regen neer als een waterval en er stak een storm op, zoals ik er
nog nooit eerder een had beleefd. Het werd zo donker, dat de hele omgeving
blauwachtig zwart zag; de regen striemde fel neer, zodat de bomen vlak bij ons
nog maar vage schimmen waren. De wind boog de bomen ver door en je zag

de lichte onderkant van de blaadjes, tot vlak daarop een uitschietende vlaag
de takken omhoog joeg als wild bewegende armen. Wanneer een felle bliksemschicht de blauwzwarte lucht doorkliefde, kon je opeens honderden meters ver
als in een flits de bomen zien worstelen tegen storm en regen; een seconde
later was het weer aardedonker en hoorde je de donder ratelen en rommelen
als holle vaten, die een trap afrollen .-- een hele lange trap met veel hoeken,
waar de vaten tegen opbotsten.
„Prachtig, Jim," prees ik nu het plan van mijn oude vriend. „Ik zou nergens
anders liever willen zijn dan hier. Geef me nog een stuk vis en een paar van
die warme maiskoeken."
„Als Jim er niet was geweest, zat je hier nu niet. Dan zat je beneden in het
bos zonder eten en half verdronken, mannetje. Vogels weten, heus wel wanneer
het gaat regenen, net als de kippen, jongetje," zei hij.

De rivier bleef nog wel tien of twaalf dagen stijgen, totdat ze op het laatst
buiten haar oevers trad. Op de lage plaatsen van het eiland stond het water
drie of vier voet hoog en ook een deel van Illinois was overstroomd. Aan die
kant was de rivier nu een paar mijl breed; maar aan de kant van Missouri was
de afstand nog even groot -- zowat een halve mijl -- omdat de oever daar
zo hoog was.
Overdag peddelden we in de kano over de overstroomde delen van het
eiland heen. Het was heerlijk koel en schaduwrijk in de bossen, zelfs als de
zon daarbuiten fel scheen. We laveerden tussen de bomen door en soms waren
de wingerdranken zo dicht, dat we moesten terugkeren om een andere weg
te nemen. Op iedere ontwortelde boomstam kon je konijntjes en slangen en
andere dieren zien zitten en nadat het eiland een paar dagen overstroomd was,
werden ze zo tam door de honger, dat je helemaal naar ze toe kon varen en
ze makkelijk had kunnen pakken; behalve de slangen en de schildpadden,
die zich in het water lieten glijden. De heuvel van ons hol zat nu vol voor het
water gevluchte dieren. Als we hadden gewild, zouden we ze best hebben
kunnen temmen.
Op een nacht kregen we een stuk van een vlot te pakken van mooie grenenhouten planken. Het was twaalf voet breed en zowat vijftien of zestien voet
lang; de bovenkant stak wel zes of zeven duim boven water uit. Soms zagen
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vond daarbinnen een ratelslang. Ik sloeg haar dood en legde haar opgerold
aan het voeteneind van Jims deken neer; het leek me erg grappig als Jim haar
daar zou vinden en dacht dat ze nog leefde. Maar 's avonds was ik de hele
slang vergeten en toen Jim zich op zijn deken neerwierp, terwijl ik licht maakte,
werd hij door het mannetje van de slang gebeten.
Hij sprong gillend omhoog en het eerste wat ik zag toen het licht brandde,
was het ondier, klaar om opnieuw te bijten. Ik maakte de slang met een stok
af en Jim greep vaders whiskyfles en nam er een flinke teug uit. Hij was op
zijn blote voeten en de slang had hem in zijn hiel gebeten. En dat kwam
allemaal, omdat ik vreselijk stom was geweest ik had er helemaal niet aan
gedacht, dat als je ergens een dooie slang laat liggen, het mannetje of het
vrouwtje er altijd op af komt en zich om de ander heen rolt. Ik schaamde me
diep over mijn onnadenkendheid, die Jim het leven zou kunnen kosten. Stil
ging ik naar buiten om de twee slangen zo ver mogelijk in de struiken te gooien,
want ik wilde niet dat Jim er achter zou komen, dat het allemaal mijn
schuld was.
Jim bleef maar uit de kruik drinken; nu en dan leek het of he niet goed bij
zijn hoofd was. Dan sprong hij gillend in het rond en even later nam hij weer
een flinke slok. Zijn voet begon erg op te zwellen en zijn been ook; hij had
te veel gedronken en viel in een diepe slaap; daarom dacht ik, dat het wel in
orde was met hem. Maar ik dacht bij mezelf, dat ik liever door een slang zou
worden gebeten dan vaders whisky op te moeten drinken.
Jim moest vier dagen in bed blijven. Toen was de zwelling helemaal weg
en kwam hij weer op de been. Zo gingen de dagen voorbij. Langzamerhand
keerde de rivier weer binnen haar oevers terug. Maar op de duur begon het
leven op het eiland me toch te vervelen en mijn verlangen naar afleiding werd
steeds sterker. Ik stelde daarom voor, dat ik de rivier zou oversteken om uit
te vissen hoe de zaken in het dorp stonden. Jim vond het een goed idee, maar
hij zei dat ik dan in het donker moest gaan en vooral goed moest uitkijken.
Nadat hij er nog eens over had nagedacht, kwam hij met het voorstel dat ik
me met de oude kleren, die we in het drijvende huis hadden gevonden, zou
verkleden — als een meisje. Ik was het er onmiddellijk mee eens en dus kortten
we een van de katoenen jurken wat in, waarna ik mijn broekspijpen tot boven
mijn knieën oprolde en me in het vreemde gewaad hulde. Jim sjorde de rok
met behulp van een paar vishaken nog wat op en toen paste alles vrij aardig.
Ik zette de zonnehoed op en strikte hem vast onder mijn kin, zodat je mijn
gezicht net zo moeilijk kon zien als wanneer je ervoor door een kachelpijp
moest kijken. Jim vond, dat niemand me zo zou herkennen en dat het zelfs bij
daglicht een hele toer zou zijn om te ontdekken wie ik was. Ik oefende me de
hele dag om me in die vreemde bullen een beetje thuis te voelen en na een tijdje
ging het al aardig. Jim vond alleen, dat ik nog niet als een meisje liep en dat
ik er aan denken moest niet steeds mijn jurk op te tillen om bij mijn broekzakken te komen. Ik nam zijn raad ter harte en toen ging het beter.
Onmiddellijk nadat het donker was geworden, peddelde ik de kano naar de
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oever van Illinois. Ik stak even voor de aanlegplaats van de steiger de rivier
over en liet me toen op de stroom naar het eind van het dorp drijven, Daar
legde ik de kano vast en liep de oever langs. In een hut, die heel lang leeg
had gestaan, brandde licht. Ik vroeg me daarom af, wie daar nu wel waren
ingetrokken. Ik sloop dichterbij en gluurde door het venster. Een vrouw van
een jaar of veertig zat te breien bij het licht van een kaars, die op een tafel
stond. Ik kende haar niet van gezicht; ze moest een vreemde zijn, want er was
in het hele dorp geen gezicht dat mij niet vertrouwd was. Dat was een meevaller, want ik was me intussen lang zo zeker niet meer gaan voelen, vooral
door de vrees dat iemand me aan mijn stem zou herkennen. Maar als deze
vrouw, al was het maar een paar dagen, nu in het dorp woonde, zou ze me
alles kunnen vertellen wat ik wilde weten. Ik klopte dus op de deur. Nu moest
ik oppassen niet te vergeten, dat ik een meisje was...

ELFDE HOOFDSTUK

„Kom binnen," zei de vrouw en ik stapte het huis in. „Ga zitten," vervolgde
ze. Ook dat deed ik en toen nam ze me met haar kleine, glinsterende oogjes
van het hoofd tot de voeten op.
„Hoe heet je?"
„Sarah Williams."
,Waar woon je? Hier ergens in de buurt?"
„Nee, juffrouw. In Hookersville, zeven mijl hier vandaan. Ik heb de hele
weg gelopen en ben doodmoe."
„Dan zul je ook wel honger hebben. Ik maak wel wat voor je klaar."
„Nee, juffrouw, ik heb geen honger. Ik had wel honger, maar twee mijl hier
vandaan heb ik op een boerderij iets gekregen en nu is mijn honger over. Daardoor ben ik ook zo laat. Mijn moeder ligt ziek en al het geld is op. Ik ben
hierheen gekomen om het mijn oom, Abner Moore, te vertellen. Hij woont aan
het andere eind van het dorp, zei moeder. Maar ik ben hier nog nooit geweest.
Kent u hem misschien?"
„Nee, maar ik ken hier lang nog niet iedereen. Ik woon hier pas twee weken.
Het is nog een heel stuk naar het andere eind van het dorp. Je zou hier beter
vannacht kunnen blijven. Zet je hoed maar af."
„Nee," zei ik. „Ik wil wel even uitrusten, maar dan ga ik weer verder. Ik
ben niet bang in het donker."
Ze zei, dat ze medelijden met me had en dat ze me daarom niet alleen wilde
laten gaan; haar man zou straks thuiskomen, binnen een half uur al; ze zou
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hem met me meesturen. Toen begon ze over haar man te praten en over haar
familie. Ze vertelde ook hoeveel beter ze het vroeger had gehad en dat ze er
misschien wel verkeerd aan had gedaan, naar het dorp te komen. En zo
babbelde ze maar door, zodat ik me ging afvragen of ik hier mijn tijd niet zat
te verknoeien --- ik scheen hier niets wijzer te worden over wat zich in het
dorp afspeelde. Maar tenslotte begon ze toch over vader en over de zogenaamde
moord op mij te praten; vanaf dat moment had ik er helemaal geen bezwaar
meer tegen, dat ze maar doorbabbelde. Ze vertelde hoe Tom Sawyer en ik
zesduidend dollar hadden gevonden (alleen maakte ze er tienduizend van),
en wat voor 'n mooie meneer mijn vader was. Ook kreeg ze het over de plaats,
waar ik zou zijn vermoord.
„Wie heeft het gedaan?" vroeg ik. „We hebben er in Hookerville heel wat
over gehoord, maar we weten nog altijd niet wie Huck Finn nu eigenlijk
vermoord heeft."
„Ik denk dat er hier ook heel wat mensen zijn, die dat graag wilden weten.
Sommigen denken, dat de ouwe Finn het zelf heeft gedaan."
„Nee toch zeker?"
„In het begin dacht iedereen het. Hij zal er wel nooit achter komen dat het
maar een haartje heeft gescheeld of de dorpelingen hadden hem afgeranseld.
Maar nog voordat het avond was geworden, veranderden de mensen al van
mening; ze dachten dat een weggelopen neger, die Jim heette, het moest hebben
gedaan."
„Maar hij..."
Meteen hield ik mijn mond. Ik begreep, dat ik beter niet te veel los kon laten.
De vrouw praatte door; ze had zelfs niet eens gemerkt, dat ik haar in de rede
was gevallen.
„Die neger liep weg in dezelfde nacht, dat Huck Finn werd vermoord. Ze
hebben een beloning uitgeloofd voor wie hem vindt --- driehonderd dollar.
En wie de oude Finn vindt, krijgt tweehonderd dollar. Weet je, hij kwam de
ochtend na de moord naar het dorp en vertelde alles wat er was gebeurd. Hij
was ook op de veerboot toen ze Huck gingen zoeken, maar onmiddellijk daarna
ging hij er vandoor. 's Avonds wilden de dorpelingen met hem afrekenen, maar
toen was hij al weg. Daarin zag men een bewijs van zijn schuld. Maar de
volgende dag ontdekte men, dat de neger was weggelopen; niemand had hem
meer gezien na tien, uur op de avond van de moord. Toen dacht iedereen
natuurlijk, dat hij het had gedaan. Terwijl iedereen hier nog vol van was, kwam
de volgende dag de oude Finn terug om herrie te schoppen bij rechter Thatcher.
Hij wilde geld van hem hebben, zodat hij overal in Missouri jacht op die neger
kon gaan maken. De rechter gaf hem wat geld en diezelfde avond zette de
man tot midden in de nacht het dorp op stelten met een paar vreemdelingen,
die er erg verlopen uitzagen. Later is hij met hen meegegaan en na die tijd
is hij niet meer teruggekomen. De mensen gaan nu weer geloven, dat hij zelt
zijn zoon heeft vermoord, maar iedereen wil laten denken dat andere bandieten
het hebben gedaan, zodat hij het geld van Huck te pakken kan krijgen zonder
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dat er een lang proces nodig is. De mensen zeggen, dat hij er heus niet te goed
voor was. Het zal vast wel een sluwe kerel zijn, denk ik. Als hij een jaar lang
zich hier niet vertoont, kunnen ze hem niets meer maken. Ze kunnen niets tegen
hem bewijzen, weet je; komt hij na een bepaalde tijd pas terug, dan is de zaak
verjaard en het geld van Huck wordt hem dan zomaar in de schoot geworpen."
„Ja, dat denk ik ook, juffrouw. Ik zie tenminste niet wat ze dan nog tegen
hem zouden kunnen doen. En gelooft nu niemand meer, dat de neger het heeft
gedaan?"
„Lang niet iedereen. Maar er zijn toch nog heel wat dorpelingen, die in zijn
schuld geloven. Ze zullen die neger nu wel gauw te pakken, hebben en misschien
krijgen ze de waarheid er wel uit."
„Zitten ze hem dan nu achterna?"
„Je bent nog wel een groentje, niet? Denk je soms, dat hier iedere dag zo
maar driehonderd dollar voor het grijpen liggen? Sommige mensen menen,
dat de neger niet ver weg kan zijn. Ik denk het trouwens ook, maar ik praat
er niet over. Een paar dagen geleden maakte ik een praatje met de twee oude
mensen, die in de hut hiernaast wonen. Die vertelden me toen, dat er haast
nooit iemand naar het eiland daar gaat, het Jackson-eiland. ,Woont daar dan
niemand?' vroeg ik. ,Nee, niemand,' antwoordden ze. Ik zei toen niets meer,
maar ik heb er wel over nagedacht. Ik ben er bijna zeker van, dat ik een dag
of wat geleden ergens aan de kop van het eiland rook heb gezien. Ik dacht zo
bij mezelf, dat die neger zich daar best kon hebben verstopt en dan is het toch
wel de moeite waard er eens te gaan kijken. Na die ene keer heb ik echter geen
rook meer gezien; het kan dus best zijn, dat hij weer weg is... als hij er
tenminste is geweest. Mijn man zal er naar toe gaan, samen met een ander.
Hij was de rivier op, maar vandaag is hij teruggekomen. Toen hij een paar uur
geleden hier binnenstapte, heb ik hem direct alles verteld."
Ik was zo ongerust geworden, dat ik haast niet stil kon blijven zitten. Ik
moest iets met mijn handen doen en daarom trok ik een naald uit het tafelkleed
en probeerde er een draad in te steken. Maar mijn handen trilden en ik bracht
er niets van terecht. Toen de vrouw ophield met praten, keek ik op. Ik merkte,
dat ze me op een vreemde manier aankeek, met een glimlach om haar mond.
Ik legde naald en draad weer neer en deed heel belangstellend -- en dat was
ik trouwens ook.
,.Driehonderd dollar is een heleboel geld," zei ik. „Ik wilde dat mijn moeder
zoveel had. Gaat uw man vanavond nog naar het eiland?"
„O, ja. Hij is naar het dorp om een boot te krijgen en'te zien of ze van iemand
een geweer kunnen lenen. Na middernacht gaan ze op weg."
„?ouden ze niet beter tot morgenochtend kunnen wachten? Dan kunnen
ze beter zien," opperde ik, bevend in mijn meisjeskleren.
„Ja. Maar dan kan de neger ook beter zien. Als ze vannacht nog gaan, slaapt
hij en dan kunnen ze door het bos sluipen en zijn kampvuur opsporen. Dat
kunnen ze 's nachts beter vinden dan overdag -- als hij tenminste een kampvuur heeft."
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„ja, daar dacht ik niet aan.”
De vrouw bleef me op een nieuwsgierige manier aankijken en ik voelde me
helemaal niet op mijn gemak. Plotseling zei ze: „Hoe zei je ook weer dat je
heette, liefje?"
„Maly Williams."
Ineens viel me in, dat ik de eerste keer niet ,Mary had gezegd; was het niet
Sarah geweest? Ik durfde niet op te kijken. Ik voelde me helemaal in het nauw
gedreven en was bang, dat de vrouw dat aan me zou kunnen zien. Ik wilde
maar, dat ze nog iets zei; hoe langer ze zweeg, hoe minder prettig ik me voelde.
„Ik dacht eigenlijk, dat ik je daarstraks Sarah hoorde zeggen, liefje," zei ze
op zoetsappige toon.
„O ja, dat deed ik ook. Ik heet Sarah Mary Williams. Sarah is mijn eerste
naam, maar ze zeggen ook vaak Mary tegen me."
„O, zit het zo."
„Ja, juffrouw," knikte ik.
Ik voelde me een beetje opgelucht, maar ik wilde hier nu toch wel graag
vandaan. Ik durfde nog steeds niet op te kijken. De vrouw begon weer te
praten over de moeilijke tijden en hoe arm ze wel waren; en dat de ratten net
deden of het hun eigen huis was, en zo ging ze maar door... Ik ging me daardoor weer een beetje veilig voelen. Wat ze vertelde van die ratten, was echt
waar. Ieder ogenblik zag je er een, zijn neus door een gat in de hoek steken.
Ze zei, dat ze altijd iets bij de hand had om mee te kunnen gooien als ze alleen
thuis was; anders lieten ze haar niet met rust. Ze liet me een stuk lood zien
en beweerde, dat ze er gewoonlijk aardig raak mee kon gooien; maar 'n dag
of wat geleden had ze haar arm verrekt en nu wist ze niet of het haar nog wel
zo goed afging. Ze wachtte haar kans af en mikte op de rat, maar ze gooide
er een heel eind naast. ,Au!' riep ze, omdat haar arm zo'n pijn deed.
Toen vroeg ze me, of ik het de volgende keer wilde proberen. Ik wilde echter
graag de deur uit zijn vóór haar man terugkwam, maar ik durfde natuurlijk niet
weigeren. Ik greep dus het stuk lood en smeet het naar de eerste de beste rat,
die zijn neus liet zien. Als hij was blijven zitten waar hij was, zou hij er beroerd
aan toe zijn geweest. De vrouw vond, dat ik het er goed had afgebracht; ze
veronderstelde, dat ik de volgende wel zou raken. Ze raapte het stuk lood weer
op en ze bracht meteen een streng breigaren mee met de vraag of ik haar even
wilde helpen. Ik hield mijn handen op en ze legde de streng er omheen, terwijl
ze verder ging me over allerlei zaken van haar en haar man te vertellen.
Maar plotseling hield ze op en zei: „Je moet die ratten in de gaten houden.
Kun je niet beter het stuk lood in je schoot houden, dan heb je het bij de hand."
Op hetzelfde ogenblik gooide ze het in mijn schoot en meteen sloeg ik mijn
knieën tegen elkaar. Ze praatte nog even door, maar niet lang. Toen haalde
ze de streng van mijn handen, keek me vriendelijk recht in mijn gezicht en zei:
„Kom, zeg het me maar... hoe heet je werkelijk?"
„W... wat, juffrouw?"
„Je echte naam! Heet je Bill, of Tom, of Bob --- zeg het maar!"
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Ik voelde dat ik zat te trillen als een espenblad, en ik wist niet wat me te
doen stond. Maar ik zei: „Moet u nu een arm meisje voor de gek houden,
juffrouw? Als ik u hier in de weg zit, zal ik..."
„Nee, ga niet weg. Je blijft hier netjes zitten. Ik zal je heus niet slaan en ik
zal je ook niet verklappen. Maar je moet me alles vertellen, je kunt me heus
wel vertrouwen. Ik vertel het niet verder en ik wil je helpen. En als je 't graag
hebt, doet mijn man dat ook. Je bent natuurlijk een weggelopen leerjongen.
Dat doet er niet toe; daar steekt helemaal niets slechts in. Ze hebben je
natuurlijk slecht behandeld en toen heb jij besloten, de benen te nemen. Je hebt
mijn goedkeuring, mijn jongen, ik zal je niet verraden. Vertel me nu alles maar
als een flinke jongen."
Toen zei ik, dat het geen zin had langer een spelletje met haar te spelen.
Ik beloofde alles eerlijk te zullen opbiechten, als ze er tenminste met niemand
over zou praten. Ik vertelde haar, dat mijn vader en moeder waren gestorven
en dat de rechtbank me had uitbesteed bij een gemene, oude boer op het land,
dertig mijl van de rivier. Hij behandelde me zo slecht, dat ik het niet langer
kon uithouden; en nu hij een paar dagen van huis moest, had ik mijn kans
gegrepen. Ik had wat kleren van zijn dochter gestolen en was er vandoor
gegaan. Drie nachten had ik er over gedaan om die dertig mijl af te leggen,
want ik had alleen maar 's nachts gelopen en had me overdag verstopt om te
slapen. De mand met brood en vlees, die ik van huis had meegenomen, was
genoeg geweest; ik had er zelfs nog van over. Ik nam aan, dat mijn oom Abne
Moore wel voor me zou willen zorgen en daarom was ik naar Goshen gekomen.
„Maar kind, naar Goshen. Dit is Goshen helemaal niet. Je bent hier in
St. Petersburg. Goshen ligt tien mijl verder de rivier op. Wie heeft je verteld,
dat je hier in Goshen was?"
„Wel, een man die ik vanmorgen vroeg tegen kwam, juist toen ik het bos
in wilde gaan om te slapen. Hij zei, dat ik bij de splitsing de weg aan mijn
rechterhand moest nemen en dat ik dan maar vijf mijl van Goshen af was."
„Dan was die man zeker de kluts kwijt. Hij heeft het je precies verkeerd
verteld."
„Ja, hij deed wel een beetje vreemd, vond ik. Maar als ik hier helemaal
verkeerd ben, dan moet ik er nu snel vandoor, want ik wilde in Goshen zijn
voor het dag wordt."
„Wacht nog even, dan maak ik eerst wat eten voor je klaar. Dat zal je best
kunnen gebruiken."
Ze gaf me wat te eten en toen vroeg ze: „Vertel me eens .-- als een koe op
de grond ligt, met welk end staat ze dan het eerst op? Meteen antwoorden -niet eerst nadenken. Welk end het eerst?"
„Het achterend, juffrouw."
„Goed. En een paard?"
„Met het voorste end."
„En aan welke kant van een boom groeit het mos?"
„Aan de Noordkant."
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„Als vijftien koeien op een heuvel aan het grazen zijn, hoeveel staan er dan
met hun kop in dezelfde richting?”
„Alle vijftien, juffrouw."
> ,Ja, nu geloof ik tenminste dat je van het platteland komt. Ik dacht dat je
misschien zou pro beren me weer voor de dek te houden. Maar hoe heet je nu
eigenlijk?"
„George Peters, juffrouw."
„Probeer dat dan goed te onthouden, George. Vergeet het niet en zeg me
niet dat je Alexander heet als je straks weggaat, want als ik dat ontdek, zou
je me weer wijs moeten maken dat je eigenlijk George-Alexander heet. En
blijf de vrouwen uit de buurt in die oude katoenen jurk. je speelt je rol als
meisje slecht, maar een man kun je er misschien wel mee voor de gek houden.
Alle mensen, kind, als je een draad in een naald wilt steken, moet je niet de
draad stilhouden en de naald ernaar toe brengen; je moet de naald stilhouden
en de draad er door steken ,--- dat is de manier waarop vrouwen het altijd
doen. Maar een man doet het natuurlijk altijd op de verkeerde manier. En als
je naar een rat of iets anders gooit, dan moet je eerst op je tenen gaan staan
en daarna je hand zo hoog mogelijk boven je hoofd uitsteken. En zorg dan,
dat je er zes of zeven voet naast gooit. Je moet met een stijve arm vanuit je
schouder gooien 4--, zo doen meisjes het altijd, en niet vanuit de vuist en de
elleboog met je arm opzij, zoals jongens dat doen. En denk eraan, als een meisje
iets in haar schoot probee rt op te vangen, spreidt ze haar knieën en klapt ze
niet tegen elkaar op de manier, waarop jij dat stuk lood opving." Ze lachte,
toen ze verder ging: „Ja ja, ik ontdekte al dat je een jongen was, toen je die
draad in de naald pro be erde te steken. Die andere dingen liet ik je alleen doen,
om zekerheid te krijgen. Maak nu maar dat je bij je oom komt, Sarah Mary
Williams George Alexander Peters. En als je weer in moeilijkheden komt, stuur
dan maar een boodschap naar juffrouw Judith Loftus, want zo heet ik. Dan
zal ik wel weer mijn best doen om je er uit te halen. Je moet maar steeds de
weg langs de rivier blijven volgen. En als je nog eens een keer aan het zwerven
gaat, trek dan kousen en schoenen aan. Want die weg langs de rivier is nogal
rotsachtig en ik denk dat je je voeten aardig kapot hebt gelopen als je in
Goshen komt."
Ik liep zowat vijftig meter langs de oever in de richting van Goshen en toen
Bink ik dezelfde weg terug naar de plaats waar mijn kano lag, een flink stuk
bij het huis vandaan. Ik sprong in het vaartuigje en maakte dat ik weg kwam.
Eerst peddelde ik tegen de stroom op, tot ik de kop van het eiland had bereikt.
Daar 'stak ik de rivier over, maar eerst zette ik mijn zonnehoed af. Toen ik
midden op de rivier was, hoorde ik de dorpsklok slaan. Ik hield stil om te
luisteren -- het geluid drong heel zwakjes tot me door, maar ik hoorde duidelijk
elf slagen. Nadat ik bij de kop van het eiland had aangelegd, liet ik geen, tijd
verloren gaan, maar ik schoot onmiddellijk het bos in op de plaats, waar ik de
eerste keer had gekampeerd. Daar legde ik op een droog plekje een vuurtje aan.
Dan sprong ik weer in de kano en legde vliegensvlug de anderhalve mijl af
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naar ons nieuwe kamp. Ik ging aan land, ploeterde over de modderige bodem
door het struikgewas, klauterde tegen de heuvel op en ging het hol binnen.
Jim lag op de grond, hij was vast in slaap. Ik maakte hem wakker.
„Sta op, Jim, en maak een beetje voort! We hebben geen minuut te verliezen!
Ze zitten achter ons aan!"
Jim vroeg niets en zei geen woord; aan de manier waarop hij zwoegde, kon
je echter wel merken hoe angstig hij was. Binnen een half uur hadden we alles
wat we op de wereld bezaten op ons vlot geladen, zodat we klaar waren om de
schuilplaats achter de wilgen te verlaten. Maar eerst doofden we ons kampvuur
in het hol; we zorgden er voor, dat niet het geringste schijnsel naar buiten kon
stralen.
Daa rna ging ik met de kano een stukje de rivier op, om de kust te verkennen;
al was er ergens in de buurt een boot geweest, dan had ik die toch niet kunnen
ontdekken, want bij sterrenlicht en in de schaduw zie je niet veel. Tenslotte
haalden we het vlot te voorschijn en we dreven vlak langs de oever weg naar
de voet van het eiland --, in een doodse stilte en zonder ook maar een woord
te spreken...

TWAALFDE HOOFDSTUK

Het moet tegen één uur zijn geweest toen we eindelijk het eiland achter ons
lieten; we hadden de indruk, dat het vlot maar heel langzaam opschoot. Als
we een boot in zicht kregen, zouden we met de kano naar de oever van Illinois
vluchten, hadden we afgesproken. Het was maar goed, dat er geen boot in de
buurt kwam, want we hadden er in de gauwigheid niet aan gedacht het geweer
in de kano te leggen. Ook de hengel en levensmiddelen waren we vergeten in
de kano te doen. We waren werkelijk al te gehaast geweest om aan zoveel
dingen tegelijk te denken.
Als de mannen die nacht werkelijk naar het eiland zijn gegaan, dan zullen
ze het vuur wel hebbe n ontdekt, dat ik daar had a an gelegd om hen op een
dwaalspoor te brengen. Ze hebben daar ongetwijfeld de hele nacht gewacht
of Jim kwam opdagen. Hoe dan ook --- ze zaten ons niet op de hielen. Als
ze niet in de valstrik liepen, die ik met dat vuurtje had gespannen, was het mijn
schuld niet. Ik had het spel tenminste zo listig gespeeld als in mijn vermogen lag.
Toen de dag begon aan te breken, maakten we het vlot vast aan een meerpaal in een wijde bocht onder de oever van Illinois. Met de bijl hakten we een
heleboel takken van de katoenbomen af om er het vlot mee te be dekken, zodat
het leek alsof het een begroeide inham van de rivier was.
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We bleven daar de hele dag liggen kijken naar de vlotten en stoomboten,
die langs onze oever de rivier afvoeren, en naar de boten, welke midden op
de rivier tegen de stroom op worstelden. Ik vertelde Jim intussen alles waar ik
met die vrouw over gebabbeld had. Jim vond, dat ze heel slim was!
„Zij zou vast niet op haar dooie gemak bij het kampvuur gaan zitten wachten
.-• geloof maar, dat zij een hond zou hebben, meegebracht," meende Jim zorgelijk.
„Maar zou ze dan niet tegen haar man hebben gezegd, dat die een hond
mee moest nemen?" vroeg ik, Jim wilde er echter wel wat om verwedden, dat
ze daar pas aan had gedacht op het ogenblik, dat de mannen klaar stonden
om te vertrekken. En dan hadden ze eerst weer helemaal naar het dorp moeten
gaan om een hond te halen. Daardoor hadden ze natuurlijk zoveel tijd verloren;
als dat niet zo was, zouden we nu niet hier zestien of zeventien mijl voorbij
het dorp op ons vlot liggen, zonder enige last te hebben ondervonden. Jim
maakte veronderstellingen over wat er gebeurd kon zijn, maar ik zei, dat het
me allemaal geen steek kon schelen, zolang we maar uit hun vingers bleven.
Toen de duisternis weer inviel, staken we onze hoofden door het struikgewas
en we keken alle kanten uit. ,Maar er was nergens iets te zien en dus begon
Jim van de bovenste planken van het vlot een wigwam te bouwen, waar we
in konden schuilen als het erg heet was of regende, en waarin we onze spullen
droog konden houden. Jim legde ook een vloer in de wigwam, die even boven
de rand van het vlot uitkwam, zodat onze dekens niet nat werden door de
golven van de voorbijvarende stoomboten. Midden in de wigwam stortten we
een laag aarde van vijf of zes duim; we plaatsten er planken omheen, om het
op zijn plaats te houden. Daar zouden we een vuur op kunnen aanleggen, als
het vochtig of kil weer was.
We maakten ook nog een reserve-roer, omdat dat van het vlot wel eens zou
kunnen breken op een onzichtbaar wrak in de rivier. Voorts maakten we een
gevorkte stok aan het vlot vast, om er onze oude lantaarn aan te hangen, want
zonder licht konden we het niet stellen, wilden we niet door een stroomafwaarts
varende stoomboot worden overvaren.
Die tweede nacht vorderden we tussen de zeven en acht mijl per uur, bij
een stroom van meer dan vier mijl per uur. We vingen vis, praatten met elkaar
en gingen nu en dan even zwemmen om wakker te blijven. Het had iets
plechtigs, dat langzaam voortdrijven langs de grote, stille rivier, terwijl we op
onze rug lagen en naar de sterren, keken. We durfden haast niet hardop praten
en lachen deden we ook bijna niet alleen durfden we zacht onderdrukt te
grinnikén. We hadden over het algemeen prachtig weer en er gebeurde niets
die nacht, evenmin als de volgende en de daarop volgende.
Iedere dag kwamen we dorpen voorbij, waarvan sommige tegen donkere
heuvels lagen en alleen maar eén groep schitterende lichtjes leken; je kon geen
huis onderscheiden. De vijfde nacht voeren we langs St. Louis en het leek wel
of de hele wereld verlicht was. In St. Petersburg zei men altijd, dat er wel
twintig of dertigduizend mensen in St. Louis woonden, maar dat had ik nooit
willen geloven tot ik die nacht tussen twee en drie uur die zee van licht zag.
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Er klonk geen enkel geluid; iedereen sliep natuurlijk.
Iedere avond zo tegen tien uur ging ik even de wal op om in 't een of andere
dorpje voor een paar dubbeltjes wat meel of spek of andere levensmiddelen te
kopen; een enkele keer nam ik ook wel eens een kip mee, die niet rustig op
stok zat.
Voor het dan licht werd, sloop ik nog altijd even de velden in om een meloen,
een stuk of wat maïskolven of iets anders eetbaars te lenen.. Vader zei altijd,
dat er geen kwaad in stak om iets te lenen .-- als je tenminste maar van plan
was, het de een of andere dag terug te geven; maar de weduwe vond dat alleen
maar een vergoeilijkende naam voor stelen en dat doet een fatsoenlijk mens
niet. Jim vond, dat de weduwe en mijn vader alle twee een beetje gelijk hadden;
de beste manier was daarom volgens hem, af te spreken een paar dingen nooit
te lenen --- hij dacht, dat het dan niet zo erg was als je alle andere dingen wèl
leende. We lagen er een hele nacht over te praten, terwijl we langzaam de
rivier afzakten, zonder het er over eens te kunnen worden of we de watermeloenen, de kanEeloepen, of de netmeloenen dan maar zouden laten vallen.
Tegen dat de dag aanbrak, hadden we een bevredigende oplossing gevonden:
we besloten dat we geen houtappels en Virginische dadels meer zouden lenen.
We hadden ons eerst niet erg behaaglijk gevoeld, maar dit besluit luchtte ons
op. Ik had alle reden er blij mee te zijn, want houtappels zijn nooit lekker en
de Virginische dadels zouden niet eerder dan over een paar maanden rijp zijn.
Zo nu en dan schoten we een waterhoentje, dat 's morgens te vroeg was
opgestaan of 's avonds niet op tijd naar bed had willen gaan. Alles bij elkaar
genomen leefden we er nogal goed van.
De vijfde nacht na het passeren van St. Louis moesten we na middernacht
een zware storm doorstaan; het donderde en bliksemde met woest geweld en
de regen viel met bakken uit de hemel. We kropen in de wigwam en lieten
het vlot aan zichzelf over. Bij het felle licht van de bliksemflitsen zagen we een
brede rivier recht voor ons, met aan beide zijden hoge rotsachtige oevers.
Meteen, zei ik: „Hallo, Jim, kijk daar eens!" Het was een stoomboot, die op de
rotsen was gelopen. We dreven er recht op af. Bij het bliksemlicht konden we
het wrak duidelijk onderscheiden. Het helde sterk over, nog maar een deel van
het bovendek stak boven water uit. We konden alles duidelijk zien, ook een
stoel naast de grote scheepsklok, waar een oude hoed aan opgehangen was.
Het zag er allemaal in die stormachtige nacht zo geheimzinnig uit, dat ik
precies hetzelfde voelde wat elke jongen zou hebben gevoeld als hij dat wrak
daar zo somber en eenzaam midden in de rivier had zien liggen. Ik wilde aan
boord gaan om er eens rond te snuffelen en te zien wat er allemaal te beleven
viel. Ik zei dus: „La gen we er op gaan, Jim."
Mijn oude vriend voelde er in het begin geen steek voor. Hij zei: „Ik heb
geen zin om op zo'n wrak rond te scharrelen. Het gaat allemaal goed met ons
en dat kan beter zo blijven. je zult zien, dat er een wachtsman op dat wrak is."
„Je tante is een wachtsman," schold ik. „Er valt daar niets te bewaken dat
de moeite van het bewaken waard is. Dacht je misschien, dat iemand in zo'n
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afschuwelijke nacht hier zijn leven zou wagen met de kans dat die schuit doormidden breekt en in het water verdwijnt?"
Daar kon Jim niet veel tegen inbrengen, en dus probeerde hij het niet eens.
„En bovendien," betoogde ik, „kunnen we misschien uit de kapiteinshut nog
iets lenen dat de moeite waard is. Ik wil wedden, dat er sigaren zijn van wel
vijf cent per stuk. Kapiteins zijn altijd ontzettend rijk; die verdienen wel zestig
dollar per maand en ze kijken niet op geld als ze iets beslist willen hebben.
Stop een kaars in je zak, Jim, ik heb geen minuut rust vóór we alles hebben
bekeken. Denk je soms, dat Tom Sawyer zich zo'n wrak zou laten ontgaan?
Geloof dat maar nooit! Hij zou het een avontuur hebben genoemd en hij zou
tegen dat wrak zijn opgeklommen .-- al had hij zijn leven lang nooit iets meer
kunnen uithalen. En dacht je niet, dat hij er een, mooie vertoning van zou hebben
gemaakt? Hij zou zich 'n echte Columbus hebben gevoeld, die het nieuwe rijk
had ontdekt. Ik wilde dat Tom Sawyer bij ons was."
Jim mopperde nog wel even, maar hij gaf toe. Hij zei, dat we niet méér met
elkaar moesten praten dan strikt nodig was en dan nog heel zachtjes. Net op
tijd kregen we bij een nieuwe bliksemflits het wrak weer te zien. We legden
ons vlot aan de laadboom aan stuurboord vast. Het dek stak aan deze kant
hoog boven ons uit. Voorzichtig kropen we langs de hellende planken naar de
overzijde, in het donker met onze voeten rondtastend. Met onze handen
beschermden we ons gezicht tegen het touwwerk, want het was zo duister, dat
we letterlijk niets konden zien. Toch hadden we de brug gauw bereikt en
beklommen; een paar stappen verder brachten ons vlak voor de deur van de
kapiteinshut, die open stond. Meteen sloeg ons de schrik om het hart, want
er straalde licht naar buiten. Op hetzelfde ogenblik leek het, of we daarbinnen
stemmen hoorden.
Jim fluisterde me toe, dat hij zich ontzettend angstig voelde en dat hij er
vandoor wilde gaan. Ik sloot me daar maar al te graag bij aan en was al op
weg naar het vlot, toen ik plotseling een jammerende stem hoorde roepen:
„Toe, jongens, doet dat nu niet! Ik beloof dat ik het niet zal vertellen!"
Direct daarop klonk luid een andere stem: „Je liegt, Jim Turner! Dat heb je
ons al eens meer geflikt. Je wilt altijd meer dan je aandeel hebben en je hebt
het altijd gekregen ook, omdat je dreigde ons anders te zullen verraden. Maar
nu heb je dat precies één keer teveel geprobeerd. Je bent de gemeenste,
verraderlijkste kerel die er in het hele land rondloopt."
Op dit ogenblik was Jim al dicht bij het vlot. Maar ik werd opgevreten door
nieuwsgierigheid en ik zei bij mezelf: „Tom Sawyer zou er nu vast niet vandoor
zijn gegaan — dan doe ik het ook niet. Ik wil weten wat hier aan de hand is!"
Ik kroop op handen en voeten in de smalle gang zo ver mogelijk achteruit, tot
ik door het bovenlicht naar binnen kon gluren. Ik zag een man, aan handen en
voeten gebonden, op de vloer uitgestrekt liggen. Twee mannen stonden over
hem heengebogen; de ene had een flauw brandende lantaarn in zijn hand, de
andere een revolver, die hij op het hoofd van de liggende man gericht hield.
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Hij zei: „Ik zou je het liefst meteen maar dood schieten. En ik moest het
eigenlijk doen ook, gemene schurk."
De man op de vloer kromp in elkaar en zei: „Niet doen, Bill! Alsjeblieft r
ik zal echt niets vertelIen."
Iedere keer dat hij dit zei, begon de man met de lantaarn te lachen. „Dat
zal wel uitkomen," zei hij. „Nog nooit in je leven heb je zo'n waar woord
gesproken." En even later: „Hoor hem nu toch jammeren! Maar als we je niet
vastgebonden en wel in onze macht hadden, zou ie ons allebei hebben vermoord.
En waarom? Alleen omdat we op ons recht stonden .^ dat is de enige reden.
Maar nu is het afgelopen, Jim Turner, nu zul je nooit meer iemand kunnen
bedreigen. Weg die revolver, Bill."
„Daar voel ik niets voor, Jake Packard," antwoordde Bill. „Ik ben er voor,
hem nu meteen neer te schieten. Heeft hij de oude Hatfield niet op precies
dezelfde manier om het leven gebracht? Verdient hij soms iets beters?"
,Maar ik wil hem niet vermoorden en daar heb ik een goeie reden voor."
„Ik dank je voor die woorden, Jake Packard! Ik zal ze nooit vergeten, zolang
ik leef!" zei de man op de vloer grienend.
Packard trok zich van die woorden geen steek aan, maar hing zijn lantaarn
aan een spijker. Hij kwam in het donker mijn kant uit en gaf Bill een seintje,
mee te komen. Zo vlug ik kon, krabbelde ik een paar meter achteruit, maar de
boot lag zo scheef dat ik niet zo'n beste tijd maakte. Om te verhinderen dat ze
me te pakken kregen, moest ik vlug in een hut op het bovendek kruipen. De
mannen vonden tastend hun weg in het donker en toen Packard voor de deur
van mijn toevluchtsoord stond, zei hij: „Laten we hier maar even binnengaan."
Hij stapte inderdaad binnen, Bill kwam achter hem aan. Maar vóór ze de
hut goed en wel hadden betreden, lag ik al in de bovenste kooi, helemaal in
de hoek, vol spijt dat ik juist deze hut was binnengegaan. Ik kon hen niet zien,
maar ik kon toch precies zeggen waar ze waren, dank zij de whisky die ze
hadden gedronken. Ik durfde bijna geen adem te halen, zo doodsbang was ik.
Bij het aanhoren van zulke gesprekken moet je trouwens je adem wel inhouden.
Ze spraken ernstig. Bill wilde nog altijd met Turner afrekenen.
„Hij heeft gezegd. dat hij ons zou verraden en dat zal hij doen ook. Zelfs
als we hem allebei ons aandeel gaven, zou dat nu geen enkel verschil meer
maken na de ruzie, die we hebben gehad en de manier, waarop we hem hebben
behandeld. Hij zou zo vast als een huis als kroongetuige tegen ons optreden —
daar kun je van op aan. ik ben, er voor, hem meteen uit zijn lijden te helpen."
„Ik ook," verklaarde Packard rustig.
„Nu breekt mijn klomp! Ik dacht juist, dat je dat helemaal niet wilde. Nu,
dan is alles toch in orde? Laten we het dan meteen maar gaan doen."
>Wacht nog eens even, ik heb je nog niet alles gezegd. Luister nu eens goed
naar me. Schieten is natuurlijk goed, maar waarom zouden we dat doen als
we op een veel makkelijker manier hetzelfde resultaat kunnen behalen? Ik
bedoel dit: waarom zou je je hoofd in een strop steken, als je je doel op een
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andere manier net zo goed kunt bereiken zonder dat je enig risico loopt? Dat
is toch zeker zo?"
„Dat zou ik wel denken. Maar hoe wil je dat dan aanpakken?"
„Ik had het zo gedacht. Als we hier overal nog eens rondneuzen en uit de
hutten meepikken wat we over het hoofd hebben gezien, gaan we naar de wal
om de hele buit daar te verstoppen. En dan wachten we rustig af. Als je het
mij vraagt, kan het niet langer dan een uur of twee duren eer het wrak in tweeën
breekt en naar de bodem van de rivier verhuist. Begrijp je het nu? Dan verdrinkt
hij gewoon en iedereen zal zeggen, dat het zijn eigen schuld was. Dat is toch
zeker heel wat beter dan hem neer te schieten? Ik houd er niet van iemand af
te maken, zolang het niet hoeft. Het is geen manier, zeg nu zelf."
„Ja, je zult wel gelijk hebben. Maar als het wrak nu eens niet doormidden
breekt en zinkt?"
„We kunnen in ieder geval een paar uur wachten en dan verder zien, niet?"
.,Nu, goed dan. Laten we nu maar gaan."
Ze gingen de hut uit en ik kroop uit de kooi, terwijl het angstzweet me
uitbrak. In het pikkedonker strompelde ik verder.
„Jim!" fluisterde ik hees en als antwoord hoorde ik een soort gekreun.
„Vlug, Jim, we hebben nu geen tijd om hier kreunend rond te blijven hangen.
Er zit daar een moordenaarsbende beneden en als we niet gauw op jacht gaan
naar hun boot en er mee vandoor gaan, zodat die schavuiten niet van het wrak
kunnen komen, is het met een van hen afgelopen. Als we hun boot kunnen
vinden, is het met het hele stel afgelopen, want dan krijgt de sheriff hen wel
te pakken. Vlug -- maak voort! Ik blijf aan bakboord, zoek jij nou aan stuurboord. Begin maar bij het vlot en..."
„O, het is verschrikkelijk!" jammerde Jim. „Het vlot? Er is helemaal geen
vlot meer. Het is losgeslagen en weggedreven... en daar zitten we nu!"

DERTIENDE HOOFDSTUK

Ik hield mijn adem in van schrik en viel bijna flauw, alleen al bij de gedachte
met zulke gevaarlijke boeven op een wrak gevangen te zitten! Maar we hadden
geen tijd om te jammeren. We moesten nu die boot vinden om haar voor onszelf
te kunnen gebruiken. Bevend over al onze leden zochten we onze weg aan
stuurboord, heel langzaam .--, het leek wel of het een week duurde eer we bij
de achtersteven waren. Van een boot geen spoor! Jim dacht, dat hij geen stap
meer kon doen ‘-- hij was zo bang, dat al zijn krachten hem begaven. Maar ik
zei: „Vooruit! Als we op dit wrak blijven, zijn we er geweest!" En dus
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strompelden en, struikelden we verder. We gingen weer in de richting van de
brug en schuifelden toen verder van luik tot luik, voetje voor voetje, want we
moesten nu door het water. Toen we vlak bij de voorplecht kwamen, zagen we
eindelijk de boot liggen, al was ze maar heel flauw te onderscheiden. Ik liep
over van dankbaarheid. Een seconde later zou ik er in zijn geklommen, maar
juist ging de deur open. Een van de mannen stak zijn hoofd naar buiten, niet
meer dan een paar voet van me af. Ik dacht, dat nu alles voorbij was... maar
hij haalde zijn hoofd weer binnen en zei: „Houd die verdraaide lantaarn toch
een beetje uit het gezicht, Bill!"
Hij gooide een zak of zoiets in de boot, stapte er toen zelf in en ging zitten.
Het was Packard. Daarna kwam Bill naar buiten en ook hij stapte in de boot.
Packard mompelde: „Klaar? Duw af die boot!"
Ik kon me bijna niet langer aan het luik vasthouden, zo zwak voelde ik me
worden. Maar opeens vroeg Bill aan zijn kameraad: „Wacht nog eens even .
heb je zijn zakken nagezocht?"
„Nee. Heb jij dat niet gedaan?"
„Nee. Dan heeft hij nog altijd zijn deel van het geld."
„Nu, kom dan mee. Het zou gekkenwerk zijn om dat geld achter te laten."
„Ja, maar dan begrijpt hij misschien wat we van plan zijn."
„Ach, welnee! Dat geld moeten we in elk geval hebben."
Ze stapten dus uit de boot en gingen weer naar binnen. Doordat het schip
zo helde, sloeg de deur met een klap achter hen dicht. Een halve seconde later
zat ik in het vaartuigje en Jim tuimelde achter me aan. Ik haalde mijn mes voor
de dag, sneed het touw door en weg waren we...
We raakten de roeispanen niet aan, spraken noch fluisterden en ademden
zelfs bijna niet. Snel dreven we voort, in een doodse stilte -- eerst langs de
raderkast, toen langs de achtersteven en het duurde maar een paar seconden
voor we het wrak honderd meter achter ons hadden gelaten. De duisternis
slokte het volledig op en we wisten dat we veilig waren.
Zodra we nog een paar honderd meter verder de stroom waren afgezakt,
zagen we als een klein vonkje het licht van de lantaarn voor de deur van de
stuurhut. Toen wisten we, dat de bandieten de verdwijning van hun boot
hadden bemerkt. Ze zouden nu wel gauw begrijpen, dat ze zelf in de val zaten,
die ze voor Jim Turner hadden opgezet.
Jim pakte nu de riemen om zo gauw mogelijk ons vlot in te halen. Maar
tegelijk begon ik me zorgen te maken over die drie mannen. Ik ging er over
piekeren, hoe vreselijk het moest zijn, zelfs voor moordenaars, om zo ten dode
gedoemd te zijn. Stel je voor, dacht ik, dat ik zelf zo'n schurk was -- hoe zou
ik me dan voelen? Ik zei dus tegen Jim: „Als we ergens een licht zien, gaan
we honderd meter daarvoor aan land, als er tenminste een goed schuilplaatsje
is voor jou en de boot. Dan zal ik met een of ander mooi verhaaltje wel iemand
vinden, die dat geboefte uit de put haalt. De rechter zal over die kerels oordelen,
maar wij mogen hen niet weerloos laten verdrinken."
Van mijn plan kwam echter niets terecht, want het begon al gauw weer te
stormen, nog erger dan tevoren. De regen stroomde neer en nergens viel een
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lichtje te ontdekken; natuurlijk lag iedereen in bed. Steeds verder voeren we
de rivier af; voortdurend op de uitkijk naar lichtjes en naar ons vlot. Na een
hele tijd hield het op met regenen, maar het bleef erg bewolkt en, ook het weerlicht verdween niet van de hemel. Ineens zagen we bij een nieuwe bliksemflits
een donker voorwerp voor ons uitdrijven en onmiddellijk gingen we er op af.
Het was ons vlot en we waren overgelukkig, dat we er weer op konden
klimmen. Meteen zagen we ook een licht, rechts van ons op de oever. Ik zei,
dat ik er heen wilde en, daarom begonnen we de buit, die de boeven uit het
wrak hadden gestolen en waarmee de boot wel voor de helft was gevuld, op
het vlot over te laden. Ik zei tegen Jim, dat hij twee mijl verder moest drijven
en dan licht moest maken, dat moest blijven branden tot ik weer bij hem was.
Daarna ging ik aan de riemen en zette koers naar het licht op de oever.
Dichterbij komend, zag ik nog drie of vier lichtjes boven op een heuvel. Het
was een dorp. Even voorbij het licht op de oever hield ik mijn vaart in en, liet
de boot voorzichtig verder drijven. Toen zag ik, dat het de lantaarn aan de
voormast van een overdekte veerboot was. Ik scharrelde er omheen op zoek
naar de waker, terwijl ik me afvroeg waar hij zou slapen. Eindelijk zag ik hem,
als een kip op stok, op het voordek zitten met zijn hoofd tusen zijn knieën. Ik
schudde hem bij zijn schouder heen, en weer, terwijl ik hevig begon te huilen.
Hij schrok op met een ontstelde blik in zijn ogen; zodra hij echter zag dat
ik het maar was, begon hij te gapen en zich uit te rekken. Dan vroeg hij: „Hé
daar, wat is er met jou aan de hand? Huil nu niet, jongen. Vertel het me maar."
„Vader en moeder," jammerde ik, „en mijn zusje en..." Verder kwam ik niet.
„Rustig maar, ga toch niet zo te keer. We hebben allemaal onze moeilijkheden en het zal heus wel weer in orde komen. Wat, is er met hen gebeurd?"
„Ze zijn... ze zijn... Bent u de waker op deze boot?"
„Ja," verklaarde hij met enige zelfvoldoening. „Ik ben de kapitein en de
eigenaar en de stuurman en de loods en de dekmatroos. En soms ben ik ook de
vracht en, de passagiers. Ik mag dan niet zo rijk zijn als de oude Jim Hornback
en ik kan misschien niet zo royaal met geld om me heen strooien als hij doet,
maar ik heb hem vaak genoeg gezegd dat ik niet met hem zou willen ruilen.
Want voor mij gaat er niets boven het zeemansleven. Ik zou heus dood gaan
als ik in zo'n stom dorp moest wonen, waar nooit eens wat gebeurt..."
>,Ja, maar," onderbrak ik hem, „ze zijn in groot gevaar en..."
„Wie dan?"
„Nu, mijn vader en mijn moeder en mijn zusje en juffrouw Hooker. Zou
u er niet met uw boot heen willen gaan?"
„Waarheen? Waar zitten ze dan?"
„Op het wrak."
„Wat voor wrak?"
„Er is

er toch maar één?"

„Wat, je bedoelt toch niet de ,Walter Scott'?"
,.Ja.'
.,Lieve help! Wat voeren ze daar dan uit om hemelswil?"
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„Ze zijn er niet expres naar toe gegaan.”
„Nee, dat wil ik wel geloven! Wel alle mensen, als ze daar niet als de bliksem
afkomen, hebben ze geen schijn van kans meer! Maar hoe zijn ze daar dan
terecht gekomen?"
„Juffrouw Hooker kwam op bezoek in dat dorp daar... eh..."
„Ja, in Booth's Landing. En toen?"
„Wel, ze was daar dan in Booth's Landing op bezoek en tegen de avond
stak ze met haar dienstmeisje over op het paardenveer om die nacht te logeren
bij haar vriendin --- hoe heet die ook weer? --- en toen, verloren, ze een stuurriem. De veerpont bleef maar ronddraaien en ze dreven achterstevoren wel
twee mijl de stroom af, tot ze tegen het wrak optornden. Het dienstmeisje en
de veerman en de paarden verdronken, maar juffrouw Hooker wist tegen het
wrak op te klauteren. Zowat een uur na donker kwamen we er langs in onze
schouw en in het duister zagen we het wrak niet, voordat we er bovenop zaten.
Onze boot sloeg om, maar we zijn allemaal gered behalve Bill Whipple -het was toch zo'n goeie jongen!" voegde ik er ondeugend aan toe.
>Wel heb ik van mijn leven. Zoiets vreselijks heb ik nog nooit gehoord.
En wat hebben jullie daarna gedaan?" riep de man totaal verbluft uit.
>We begonnen hard te schreeuwen, maar niemand hoorde ons. Vader
besliste toen, dat er iemand aan land moest gaan om hulp te halen. En ik was
de enige, die kon zwemmen. Ik heb het er dus maar op gewaagd. Juffrouw
Hooker zei dat ik, als ik niemand anders kon vinden, maar hierheen moest
gaan om haar oom te roepen. Die zou alles wel in orde maken. Een mijl hier
vandaan ben ik aan land gekomen en al die tijd ben ik al bezig mensen te
vinden, die iets voor ons kunnen doen. Maar ze zeggen allemaal: ,Wat? In
zo'n nacht en met zo'n sterke stroom? Dat haalt niets uit. Ga maar naar de
veerboot.' Als u het zou willen doen..."
„Wel wis en zeker zou ik dat willen, maar wie moet dat dan betalen? Denk
je, dat je vader..."
„O, dat is wel in orde. Juffrouw Hooker gaf me de boodschap mee, dat
haar oom Hornback..."
,Alle mensen! Is hij haar oom? Let nu eens goed op, jongen. Loop naar dat
licht ginds en sla dan af naar het Westen. Na een kwart mijl kom je bij een
herberg en daar vraag je maar hoe je bij Jim Hornback moet komen. Hij zal
de rekening heus wel betalen. Schiet op, want hij zal het nieuws wel direct
willen horen. Zeg hem maar, dat zijn nicht veilig en wel hier is nog vóór hij
in het dorp kan zijn. Maak voort, jongen. Dan ga ik meteen even mijn
machinist halen."
Ik holde in de richting van het licht, maar zodra de man de hoek om was,
liep ik terug, sprong in mijn bootje en zocht daarmee een plekje tussen een
paar houtvlotten, want ik voelde me niet op mijn gemak zolang ik de veerboot
niet had zien vertrekken. Alles bij elkaar genomen was ik erg tevreden met
me zelf, dat ik me al die moeite op de hals had gehaald voor zo'n paar
bandieten; menigeen zou dat niet hebben gedaan. Ik wilde best, dat de weduwe
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er achter zou komen. Ze zou vast erg trots op me zijn, dat ik die schelmen had.
geholpen --- want schelmen en zwervers vormen juist het soort, waarvoor de
weduwe en andere brave zielen de meeste belangstelling hebben.
Het duurde niet lang of daar kwam, duister en schemerig, een deel van het
wrak van de vergane stoomboot voorbijdrijven! Het was dus inderdaad in
tweeën gescheurd en vlot geraakt. Er liep me een koude rilling over de rug,
maar toch ging ik er op af. Het lag erg diep en de kans leek me niet groot,
dat er nog levenden in zouden zitten. Ik roeide er helemaal omheen en begon
te roepen --- er kwam echter geen antwoord, alles bleef doodstil. Het ging me
wel een beetje aan het hart voor de bandieten, al hadden die zich in hun leven
niet heel fraai gedragen.
Even later verscheen de veerboot; snel vluchtte ik naar het midden van de
rivier. Toen legde ik mijn riemen neer, keek om en zag hoe twee mannen bezig
waren te zoeken naar het stoffelijk overschot van de zogenaamde juffrouw
Hooker. Maar ze gaven het al gauw op en toen keerde de veerboot terug naar
de wal. Met alle macht wierp ik me op de riemen om het vlot met Jim in te halen.
Het leek me ontzettend lang te duren eer ik Jims licht gewaar werd. Zelfs
toen ik het eindelijk in het oog kreeg, scheen het me nog wel duizend mijl ver.
Tegen dat ik het eindelijk bereikte, begon de lucht in het Oosten al een beetje
licht te worden. We legden aan bij een eilandje, verborgen, het vlot, lieten de
roeiboot zinken en vielen in een slaap zó diep, dat het leek of we er nooit meer
uit zouden ontwaken.

VEERTIENDE HOOFDSTUK

Zodra we eindelijk weer wakker waren, gingen we de spullen, die de
bandieten op het wrak hadden gestolen, eens nader bekijken. We vonden
schoenen, dekens, kleren en nog allerlei andere dingen. Er was ook een stapeltje
boeken bij, een verrekijker en drie kistjes sigaren. Geen van ons beiden was
nog ooit in zijn leven zo rijk geweest. De hele middag lagen we op ons dooie
gemak languit in het bos te praten. Als we daar genoeg van kregen, ging ik
in de boeken lezen; we vonden alle twee, dat we een goed leventje hadden.
Ik vertelde Jim alles wat me op het wrak en op de veerboot was overkomen.
Ik vond, dat je dit nu echte avonturen kon noemen, maar hij zei aan zulke
avonturen helemaal geen behoefte meer te hebben. Toen ik me in de hut had
gewaagd, was hij op handen en voeten teruggekropen om weer op ons vlot
te komen. Van schrik was hij bijna gestorven bij de ontdekking, dat het
verdwenen was. Hij dacht, dat het in ieder geval met hèm afgelopen was ,-58

als hij niet van het wrak afkon, zou hij verdrinken; of als hij gered werd, zou
Zijn redder, wie het ook zijn mocht, hem naar huis terugbrengen om de beloning
te verdienen. En dan zou juffrouw Watson hem natuurlijk heel erg hebben
gestraft. Dat was slim gedacht van hem, maar gelukkig liep alles nog goed af.
Ik las Jim hele stukken uit de boeken voor over koningen, hertogen en andere
adellijke lieden met hun rijke gewaden en hun voorname gedrag, die elkaar met
,Uwe Majesteit', ,LTwe Hoogheid' en ,Uwe Genade' aanspraken in plaats van
gewoon maar met ,meneer'. Jims ogen puilden van verbazing uit, als hij dit
allemaal hoorde.
„Ik wist echt niet, dat er zoveel van die hoge pieten waren," mompelde hij.
„Ik heb nog nooit van andere koningen gehoord dan van die oude koning
Salomo . als je de koningen in het kaartspel tenminste niet meetelt. Hoeveel
verdient zo'n koning wel?"
„Wat ze verdienen? 0, wel duizend dollar in de maand als ze willen. Wat
ze vragen, krijgen ze ook, want alles hoort zo'n koning immers toe."
„Is dat even mooi, zeg! En wat doen ze er dan voor, Huck?"
„Ze doen helemaal niets. Jij praat naar dat' je verstand hebt, Jim. Ze zitten
immers alleen maar op hun troon."
„Is dat heus waar?" vroeg hij ongelovig.
„Natuurlijk. Ze behoeven alleen maar te zitten. Behalve als het oorlog is,
dan gaan ze meevechten. Maar in vredestijd luieren ze maar wat, als ze
tenminste niet op de valkenjacht gaan. Sstt, hoorde je dat ook?"
We sprongen op en keken spiedend om ons heen, maar er was niets anders
dan het geklapper der raderen van een stoomboot, die heel in de verte om de
bocht heen kwam. We gingen dus weer liggen.
„Ja," ging ik voort, „en als ze zich heel erg vervelen, bemoeien ze zich met
het parlement. En iedereen, die niet precies doet wat ze zeggen, hakken ze
gewoon het hoofd af." Ik begon mijn oude, leergierige vriend over verschillende
koningen te vertellen. Ik had het over Lodewijk de Zestiende, die lang geleden
in Frankrijk werd onthoofd, en over zijn zoontje, de kroonprins, die eens koning
zou worden, maar die ze in de gevangenis wierpen en die daar volgens
sommigen ook gestorven is.
„Arm kereltje," zuchtte Jim.
„Ja, maar er wordt ook gezegd, dat hij ontsnapt is en, naar Amerika vluchtte,"
troostte ik hem.
„Dat is mooi. Maar dan zal hij wel erg eenzaam zijn geweest. Ze hebben
hier in Amerika immers geen koningen, hè Huck?"
„Nee."
„Nu, dan kon hij ook geen baantje krijgen. Wat deed hij toen?"
„Ja, dat weet ik niet. Soms gaan de prinsen dan naar de politie, maar er
zijn er ook, die de mensen gaan leren hoe ze Frans moeten spreken."
„Kom nu, Huck, praten die Fransen dan niet net als wij?"
„Nee, Jim, je zou geen woord verstaan van wat ze zeiden --- maar dan ook
geen woord."
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„Nu breekt me de klomp! Hoe zit dat dan?”
„Ja, dat weet ik niet, maar het is nu eenmaal zo. Ik heb eens wat van dat
koeterwaals in een boek gelezen. Als er nu een man op je af kwam, die zei
,Pollee-voe-fransee', wat dacht je dan?"
„Ik zou niets denken, maar hem gewoon een klap in zijn gezicht geven...
als het tenminste geen blanke was. Ik zou het niet nemen als een ander me zo
uitschold."
„Onzin, het is helemaal geen scheldwoord. Hij wil alleen maar van je weten,
of je Frans spreekt."
„Waarom zegt hij dat dan niet?"
„Dat doet hij toch? Zo zeggen de Fransen dat altijd."
„Ik vind het maar idioot en ik wil er niets meer van horen. Het is gewoon
onzin."
„ja, maar luister eens, Jim, praat een kat net als wij?"
„Nee dat kan een kat niet."
„Een koe dan?"
..Nee, een koe ook niet."
„Praat een kat dan net als een koe of een koe net als een kat?"
„Nee, natuurlijk niet."
„Je vindt het dus heel gewoon, dat ze heel anders praten, niet?"
„Natuurlijk."
„Dan is het toch zeker net zo gewoon, dat een koe en een kat anders praten
dan wij?"
„Zo zeker als wat."
„Nu, waarom zou het dan niet net zo gewoon zijn, dat een Fransman anders
praat dan wij? Geef me daar eens antwoord op?"
„Is een kat een mens, Huck?"
„Nee."
„Nu, dan hoeft een kat ook niet net als een, mens te praten. Is een koe een
mens? Of is een koe een kat?"
„Nee, natuurlijk geen van tweeën."
„Nu dan! Wat zou het voor zin hebben als de een net zo sprak als de ander?
Is een Fransman een mens?"
ft
ft Ja.
„Nu dan! Waarom praat hij dan niet als een mens? Geef jij maar eens
antwoord."
Ik begreep wel, dat het geen zin had er nog woorden aan te verspillen. Ik
liet het dus maar zo.
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VIJFTIENDE HOOFDSTUK

We dachten in drie nachten de plaats Cairo, het doel van onze tocht, wel te
zullen bereiken. Daar zouden we het vlot verkopen om vervolgens met men
stoomboot de Ohio op te varen naar de vrije staten, waar we geen moeilijkheden
meer hoefden te vrezen.
In de tweede nacht kwam een dikke mist opzetten, zodat we een pl4je
opzochten om aan te leggen, want verder varen had onder deze omstandigheden
geen zin. Toen ik in de kano vooruit peddelde met het touw van het vlot in
mijn hand, vond ik alleen maar heel jonge boompjes om het aan vast te hinden.
Ik sloeg de lijn om een van die dunne stammetjes heen, maar er stond een sterke
stroom en het vlot had bovendien zoveel vaart, dat het boompje met wortel en
tak uit de grond werd gerukt. Op hetzelfde ogenblik was het vlot in de mist
opgelost en dat maakte me gewoonweg ziek van angst. Ik kon me van louter
ontzetting wel een halve minuut lang niet verroeren. De mist was zo dicht, dat
ik geen vijftien meter ver kon zien; van het vlot was natuurlijk geen spoor te
ontdekken. Ik sprong in mijn kano en greep de peddel. Maar ik schoot geen
steek op toen ik een forse slag maakte, want in de haast had ik helemaal
vergeten de lichte kano, die wel door 'n jong boompje werd tegengehou•-n,
eerst los te maken. Ik sprong op om mijn fout vlug te herstellen, maar Mijn
handen trilden zo van de opwinding, dat ik er niets mee kon uitvoerons.
Toen het eindelijk lukte en ik uit alle macht achter het vlot aanging, bleek
de krib waaraan we hadden willen aanleggen, nog geen zestig voet lang. Zodra
ik de punt voorbij was, omgaf de dikke mist me aan alle kanten, zodat ik ggen
flauw benul had welke richting ik uit moest. Ik begreep, dat het helemaal heen
zin had verder te peddelen, want dat ik dan ieder ogenblik op áe oever of op
een andere krib kon stoten. Ik liet me dus maar op de stroom meedrijven, attar
het maakte me verschrikkelijk ongedurig mijn handen niet te kunnen gebruiken.
ik schreeuwde zo hard ik kon en bleef dan luisteren... Heel tuit de verte loam
nu en dan een zwakke kreet terug en dat was voldoende om weer moed te
vatten. Ik ging met een vaart op het geluid af en spitste mijn oren om .dat
geroep nog eens op te vangen. Toen ik het weer hoorde, klonk het niet recht
voor me uit, maar een beetje meer naar rechts. De volgende keer leek het jñist
van links te komen en daardoor kreeg ik het gevoel, dat ik niet erg was
opgeschoten. Ik kwam wel vooruit, maar blijkbaar was de kano voortdurend
van richting veranderd.
Ik koesterde de flauwe hoop, dat Jim op onze blikken pan zou gaan trommelen
om me de weg te wijzen. Hij kwam echter niet op die gedachte en in die lege
pauzen tussen twee zwakke kreten voelde ik me steeds weer de moed ontzinken.
Maar ik worstelde verder, tot ik tenslotte het geluid achter me hoorde. Dat
bracht me helemaal van mijn stuk. Iemand anders had natuurlijk geroepen r
of ik moest op mijn punt van uitgang zijn teruggekeerd.
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Wanhopig smeet ik mijn peddel neer. Meteen klonk het geroep weer, nog
steeds achter me, maar nu uit een andere richting. Het leek wel dichterbij,
maar veranderde telkens van plaats. Ik schreeuwde terug en toen klonk de roep
weer voor me uit. Het kon niet anders of de stroom had mijn kano de andere
richting uitgestuurd. Maar nog altijd wist ik niet, of het de stem van Jim was
of die van mensen op een ander vlot. In de mist ben je nooit zeker van een
stem, want dan ziet alles er anders uit en klinkt alles anders dan onder gewone
omstandigheden.
Het geluid bleef aanhouden en nog geen minuut later stootte ik op een krib,
begroeid met de schemerige schimmen van grote bomen. Maar de stroom wierp
me er weer af en nam me op, temidden van een grote hoeveelheid drijfhout,
die in tomeloze vaart werd meegesleurd. Onmiddellijk daarop dreef ik weer in
rustig water en zag ik niets dan de witte mist om me heen. Ik zat volkomen
stil en luisterde naar mijn bonzende hart, terwijl ik mijn adem inhield...
Toen gaf ik het op, want nu begreep ik wat er aan de hand was: wat ik
voor een krib had aangezien, was in werkelijkheid een eiland en Jim moest
juist aan de andere kant zijn terechtgekomen. Het was zo groot, dat je er niet
in een minuut of tien omheen kon varen. Het had de bomengroei van een flink
eiland, dat best vijf of zes mijl lang en een halve mijl breed kon zijn.
Ik bleef heel stil zitten, met mijn oren gespitst, zeker wel een kwartier lang.
Natuurlijk dreef ik steeds verder, met een snelheid van vier of vijf mijl per uur,
maar dat drong helemaal niet tot me door. Als je zo stil ligt in rustig water en
schimmige stukken drijfhout langs je ziet stromen, denk je er helemaal niet bij
hoe snel je zelf wel wordt voortgedreven; dan houd je immers je adem in bij de
gedachte, wat vlug die takken en balken worden meegesleurd door de stroom.
Als je soms mocht denken, dat je je niet eenzaam voelt in je dooie eentje zo
in het holst van de nacht op het water met alleen maar mist om je heen, dan
moest je het maar eens proberen ^ je zult er dan gauw achterkomen!
Het volgende half uur bleef ik mijn geroep steeds herhalen. Tenslotte hoorde
ik heel in de verte een antwoord. Ik probeerde er op af te gaan, maar ik merkte
al heel gauw dat het niet zou lukken; aan beide kanten zag ik namelijk de
schemering opdoemen van hele eilanden van waterplanten, die soms slechts
door een nauwe vaargeul van elkaar waren gescheiden. Het duurde dan ook
niet lang of ik gaf het maar op, dichter bij het geluid te komen; ik had nog
beter in het pikkedonker naar een neger kunnen gaan zoeken!
Vier of vijf keer kostte het me de grootste moeite om niet in onzachte aanraking met de kleine eilandjes langs de oever te komen. Ik stelde me voor, dat
ook het vlot elk ogenblik tegen de rand van het eiland moest botsen; anders
zou het wel vlugger vooruit zijn gekomen, zodat ik geen geluid meer had kunnen
horen r het voer immers heel wat sneller dan ik in mijn kano.
Langzamerhand scheen ik toch weer in open water te zijn gekomen, maai
nu hoorde ik nergens meer roepen. Ik vreesde, dat Jim op een boomstam in de
rivier was gestoten en dat het met hem was afgelopen. Ik was zo doodmoe
geworden, dat ik in dP kano ging liggen en me nergens meer iets van aantrok.
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Natuurlijk was ik niet van plan in te slapen, maar ik was zo slaperig dat er
van mijn voornemen niets terecht kwam. Ik besloot, toch maar een dutje te doen.
Het moet méér dan een dutje geweest zijn, want toen ik wakker werd,
straalden de sterren hoog aan de lucht. De mist was geheel opgetrokken en
mijn kano dobberde achterstevoren langs een grote bocht. Eerst had ik er geen
blauw benul van waar ik was; ik dacht dat ik droomde. Toen alles weer in mijn
herinnering terugkwam, leek het op te doemen uit de schaduwen van de vorige
week.
De rivier was hier ontzaglijk breed en op de beide oevers was de bomengroei
zo geweldig, dat het er bij het licht van de sterren uitzag als een stevige muur.
Ik keek de stroom af en ontdekte een zwarte vlek op het water. Doch toen ik
er op af ging, bleek het niets anders te zijn dan een paar aan eikaar gebonden
balken. Toen kreeg ik een ander donker ding in het oog; ik ging er achter aan
en nu had ik het bij het rechte eind --- het was het vlot.
Terwijl ik er dichtbij kwam, zag ik Jim zitten met zijn hoofd tussen zijn
knieën. Hij sliep en zijn rechterarm hing slap over de stuurstok. De roeirem
was afgerukt en het hele vlot was bedekt met bladeren, takken en molde:.
Je kon zien, dat het heel wat te verduren had gehad.
Ik maakte de kano vast en ging vlak onder Jims neus op het vlot liggen.
Toen begon ik te gapen en me uit te rekken, zodat ik Jim met mijn vuisten
aanraakte.
„Hallo, Jim," zei ik, „heb ik geslapen? Waarom heb je me niet wakker
gemaakt?"
„Lieve help, ben jij dat, Huck? Ben je dan niet dood? Ben je niet verdronken?
Hoe kom je hier terug? Dat is te mooi om waar te zijn. Laat me je eens goed
aankijken, mijn jongen, laat me je aanraken. Nee, je bent niet dood! Je leeft
weer, gezond en wel, helemaal de oude Huck r wat ben ik daar ontzettend
t,
blij om.
„Wat is er met jou aan de hand, Jim? Heb je soms gedronken?"

„Gedronken? Heb ik gedronken? Waar zou ik drank vandaan moeten
halen?"
„Maar waarom zeg je dan zulke gekke dingen?"
„Zeg ik gekke dingen?" vroeg hij, werkelijk verbaasd.
„Dat zou ik denken! Je beweert, dat ik teruggekomen ben en al die dingen
meer ,-- net of ik ooit ben weggeweest."
„Huck -- Huck Finn, kijk me eens aan, kijk me recht in mijn ogen. Ben je
dan niet weggeweest?"
„Ik, weggeweest?" hield ik mij voor de domme. „Waar heb je het toch over
in vredesnaam. Ik ben helemaal nergens geweest. Waar had ik naar toe moeten

gaan?"
„Daar klopt iets niet, jongetje. Ik ben toch hier, of niet soms? Ben ik nu hier
of ergens anders? Dat zou ik wel eens willen weten."
„Ik zou zeggen, dat je hier bent ,--- dat is toch zeker duidelijk genoeg? Ik
ga haast denken, dat je niet helemaal goed bij je hoofd bent, Jim."
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„Zo, denk je dat. Heb je me niets anders te vertellen? Ben je soms niet met
de kano weggegaan om het vlot aan die krib vast te maken?”
Ik ding door met plagen en zei met een onschuldig gezicht: „Nee, helemaal
niet. Wat voor krib dan? Ik heb geen krib gezien."
„Heb je geen krib gezien? Is de lijn dan niet losgeschoten, zodat het vlot
door de stroom werd meegesleurd en jij in de mist achterbleef?"
„Mist? Wat voor mist."
„Wel, de mist waar we de hele nacht mee te kampen hadden. Heb jij soms
niet geroepen en heb ik niet terug geroepen, net zo lang tot we tussen die
eilandjes verzeilden en een van ons zoek raakte? En de andere was ook zoek,
omdat hij helemaal niet meer wist waar hij ergens zat. Nu is het soms niet
waar? En ben ik niet aldoor tegen die ellendige eilandjes opgebotst, zodat ik
niet meer wist wat ik moest beginnen en bijna ben verdronken? Is dat niet waar,
mannetje? Geef daar nu eens antwoord op!"
Ik zuchtte. „Het gaat me allemaal boven mijn pet, Jim. Ik heb helemaal geen
mist gezien en ook geen eilanden en ook niets van al die narigheid, waar je
over praat, Jim, Ik heb hier de hele nacht met je zitten praten, tot je een minuut
of tien geleden in slaap viel. Daarna ben ik zeker ook ingeslapen. Nee, in die
korte tijd kun je niet teveel hebben gedronken. Je hebt het natuurlijk allemaal
gedroomd."
„Loop door! Hoe kan ik in tien minuten zoveel hebben gedroomd?"
„Wat klets je toch. Je moèt het wel hebben gedroomd -- er is toch zeker
niets van gebeurd?"
„Maar Huck, het is toch allemaal zo duidelijk als..."
„Wat is duidelijk? Het is allemaal onzin. En ik kan het weten, want ik ben
hier al die tijd geweest."
Wel vijf minuten lang zei Jim geen woord; hij zat maar te piekeren. Toen
zei hij plotseling: „Dan heb ik het zeker toch gedroomd, Huck. Maar zo'n
geweldig duidelijke droom heb ik nog nooit van mijn leven gehad. En ik ben
ook nog nooit van een droom zo deksels moe geworden."
„O, maar dat is niets bijzonders. Soms word je van wat je in een droom doet
net zo moe alsof je het werkelijk beleefde. Maar het moet dan toch wel een
bijzondere droom geweest zijn. Je moet het me allemaal maar eens vertellen,
Jim."
Jim ging dus aan de gang en vertelde me de hele geschiedenis --- precies

zoals het gebeurd was, al sierde hij zijn verhaal hier en daar aardig op. In stilte
vermaakte ik me kostelijk, maar ik hield me in en liet niets merken. Jim vertelde
rustig door.
De lucht was zwaar bewolkt geweest toen ik op het vlot was teruggekeerd,
maar intussen begon de hemel weer op te klaren.
„Nu, dat heb je allemaal erg aardig uitgelegd, Jim," zei ik tenslotte. „Maar
vertel me nu ook eens wat dit allemaal moet betekenen." En ik wees hem op
de bladeren en de vieze rommel op het vlot en de afgerukte roeispaan, die je
nu duidelijk onderscheiden kon.
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Jim keek naar de vieze boel, toen naar mij en daarna weer naar al die rommel.
Hij had zich zo ve rt rouwd gemaakt met de gedachte, dat alles een droom was
geweest, dat hij er haast niet meer van los kon komen. Het kostte hem de
grootste moeite, de werkelijke gebeurtenissen weer in hun juiste samenhang
te zien. Maar toen hij het eindelijk voor elkaar had gekregen, keek hij me

strak aan.
„Wat dat betekent?" zei hij somber. „Dat zal ik je eens gauw vertellen. Toen
ik zo moe als een hond was van al dat geploeter en van het roepen naar jou,
viel ik in slaap. Mijn hart was bijna gebroken, omdat jij er niet meer was, en
het kon me geen steek meer schelen wat er met mij en het vlot zou gebeuren.
En toen ik wakker werd en je terug zag, gezond en wel, kon ik wel huilen en
op mijn knieën vallen van dankbaarheid. Maar het enige waar jij aan dacht,
was hoe je met allerlei smoesjes die arme Jim voor de gek zou kunnen houden.
Die vuile rommel daar is uitschot r-- en uitschot is een ander woord voor
mensen, die hun vrienden met vuil gooien en hen te schande maken."
Toen stond hij langzaam op en liep de wigwam binnen, zonder verder een
woord te zeggen. Maar het was genoeg geweest... Ik voelde me door zijn
woorden zo beschaamd, dat ik wel van alles had willen doen als hij ze terug
wilde nemen. Het duurde even voordat ik zo flink was hem om vergiffenis te
vragen. Opeens deed ik het en ik heb er later geen spijt van gehad. Ik heb
nooit meer zulke gemene streken met hem uitgehaald.

ZESTIENDE HOOFDSTUK

We sliepen bijna de hele dag en voeren 's avonds weg, een eindje achter

een geweldig lang vlot, dat als een processie voorbijtrok. Op het vlot waren
vijf wigwams gebouwd, die ver van elkaar stonden; in het midden brandde een
open kampvuur en zowel voor als achter stond een hoge vlaggemast. We
berekenden, dat er zeker wel dertig man op het vlot waren. Het was een juweel
in zijn soort; we vondén, dat het echt wel iets betekende houtvlotter te zijn
op zo'n machtig vaartuig.
Terwijl we voortgleden in een wijde bocht en de wolken zich samenpakten,
werd het steeds warmer. De rivier was hier heel breed en aan beide zijden
afgezet met dicht geboomte op de oevers, dat bijna nergens onderbroken werd
om wat licht door te laten. We praatten over het plaatsje Cairo en vroegen
ons af of we haar zouden herkennen als we haar zagen. Ik zei dat we daar
niet op moesten rekenen, want ik had horen vertellen dat er niet meer dan een
stuk of twaalf huizen stonden. Als die niet toevallig verlicht waren, zouden
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we er nooit achter komen, dat we langs een plaatsje voeren. Maar Jim meende
dat als daar twee grote rivieren bij elkaar kwamen, we de huizen wel zouden
opmerken. Ik gaf me niet gewonnen, en opperde andere bedenkingen en die
brachten Jim van zijn stuk .– mij zelf trouwens ook een, beetje. We wisten dus
nog altijd niet wat we eigenlijk moesten doen. Ik stelde voor naar de oever
te peddelen zodra we een lichtje zagen. Ik zou dan zeggen, dat mijn vader
vlak achter me kwam op zijn schuit met koopwaar, maar dat ik verder niets
van zijn zaken af wist en alleen maar wilde weten of het nog ver was naar
Cairo. Jim vond het een uitstekend plan en, dus staken we maar een pijpje op
en bleven rustig afwachten.
We hadden niets anders te doen dan goed naar het plaatsje uit te kijken
en te zorgen dat we er niet ongemerkt voorbij voeren. Jim verlangde er naar,
dat hij er veilig en wel was, want dan zou hij een vrij man zijn. In onze staat
bestond nog de slavernij, en die was in de staat, waarin Cairo lag, als iets
onmenselijks afgeschaft. Het was dus te begrijpen dat Jim, een gevluchte
bediende, vol hoop naar Cairo uitkeek. Elk ogenblik sprong hij op met de
uitroep: „Daar is het!"
Maar de enige lichtjes die we zagen, waren vallende sterren en vuurvliegjes.
Dan ging hij maar zitten en begon weer met even veel ijver uit te kijken. Jim
zei, dat hij beefde over zijn hele lijf en dat het net was of hij koorts had nu zijn
vrijheid zo dichtbij was. Nu, ik moet zeggen dat ik even erg zat te trillen en
me even koortstachtig voelde als hij, toen hij zo praatte, want ik begon mij
nu allerlei muizenissen in het hoofd te halen. Hij was nu bijna vrij --- door
mijn hulp! Dat betekende, dat ik jegens hem een goede daad had begaan en
dat vond ik erg fijn. Maar... er was ook nog een andere kant aan deze zaak:
hij was nu eenmaal het eigendom van juffrouw Watson, hoe je daar verder
ook over dacht. Ik had dus iets gedaan wat zij mij erg kwalijk zou nemen.
Terwijl ik voortdurend in samenspraak met mijn geweten was, bleef Jim
maar voortdurend tegen me praten. Hij zei dat hij, zodra we in een vrije staat
aankwamen, meteen zou beginnen te sparen. Hij zou geen cent uitgeven en
wanneer hij dan geld genoeg bij elkaar had, zou hij zijn vrouw loskopen, die
thuis hoorde op een boerderij, vlak in de buurt van juffrouw Watsons huis.
Daarna zouden ze alle twee hard gaan werken om hun twee kinderen los te
kopen en als hun meester daar niets van wilde weten, zouden ze wel een tegenstander van de slavernij zover weten te krijgen, dat die hen voor hem ging
stelen.
Het bezorgde me koude rillingen hem zo te horen praten. Vroeger zou hij
zulke dingen nooit hebben durven zeggen. Ik begon weer scherp uit te kijken
of ik ergens een lichtje zag; onderwijl neuriede ik een liedje. Eindelijk kwam
er werkelijk een lichtje in zicht.
„Nu zijn we veilig, Huck!" jubelde Jim. „Daar heb je dan eindelijk ons goede,
oude Cairo; ik weet het nu zeker!"
,.Ik neem de kano om te gaan kijken,
toch wel mis."
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Jim>" zei ik. „Misschien heb je het

Hij sprong op, maakte de kano klaar en legde mijn oude jas op de bodem,
zodat ik erop zou kunnen zitten. Hij reikte me de peddel aan en toen ik het
bootje wilde afzetten, zei hij: „Ik zal nu heel gauw van vreugde kunnen juichen
en dat heb ik dan aan Huck te danken. Ik ben nu een vrij man, maar dat zou
ik zonder Huck nooit zijn geweest; dat heeft hij voor me gedaan. Dat zal ik
nooit vergeten, Huck, jij bent de beste vriend, die Jim ooit heeft gehad; en je
bent de enige, die hij nu nog heeft."
Ik had er aan gedacht hem te gaan verraden, maar nu ik hem dit hoorde
zeggen was het of mijn hart me in de schoenen zonk. Ik roeide langzaam verder,
zonder te weten of ik al of niet blij moest zijn dat ik op weg was naar de wal.
Toen ik een meter of dertig van het vlot verwijderd was, riep Jim me na:
„Vooruit maar, trouwe Huck; je bent de enige blanke man, die ooit zijn woord
gehouden heeft tegen de oude Jim."
Ik wist niet goed wat ik moest doen, maar nog voordat ik een beslissing had
kunnen nemen, kwam er een roeiboot aan met twee mannen. Ze hadden geweren
bij zich en toen ik stil hield, stopten zij ook. Een van hen vroeg: , >Wat is dat
daarginds?"
„Een stuk van een vlot," antwoordde ik.
„Hoor jij daar thuis?"
„ja, meneer."
„Zijn er nog meer mannen op?"
„ én maar, meneer."
„Vannacht zijn er vijf negers weggelopen, even voorbij de bocht in de rivier.
Is die maat van jou blank of zwart?"
Ik gaf niet dadelijk antwoord. Ik probeerde het wel, maar de woorden bleven
me in de keel steken. Even probeerde ik nog me te vermannen en te zeggen
wat ik op mijn hart had — maar ik had er gewoon het lef niet toe.
„Hij is blank," zei ik.
„We kunnen beter zelf maar even gaan kijken."
,Graag, als u wilt," zei ik. En snel verzon ik: „Want mijn vader is op het
vlot, ziet u, en misschien kunt u hem helpen het naar de kant te slepen, waar
dat licht brandt. Hij is ziek r- en moeder en Mary Ann ook."
„Verdraaid nog aan toe! We hebben haast, jongen. Maar we zullen er wel
niet aan ontkomen. Vooruit, grijp je peddel maar weer, dan gaan we er op af."
Ik peddelde mijn kano voort en zij grepen hun riemen. Toen we een paar
slagen gedaan hadden, zei ik: „Ik weet zeker, dat vader u erg dankbaar zal
zijn. Iedereen maakt zich uit de voeten als ik vraag het vlot naar de kant te
helpen slepen en alleen speel ik het niet klaar."
„Nu, dat vind ik meer dan erg," verklaarde een der mannen, „Het lijkt me
een vreemde geschiedenis. (Maar vertel eens, jongen, wat is er eigenlijk met
je vader aan de hand?"
„Het is... nu ja, het is eigenlijk helemaal niet de moeite waard."

Ze trokken opeens niet meer aan, de riemen, want ze kregen argwaan. We
waren niet zo heel ver meer van het vlot af. Toen zei een van hen: „Je liegt,
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jongen. Vertel op, wat scheelt je vader? En ik verwacht nu een eerlijk antwoord,
dat is ook in je eigen belang."
>Ja, meneer, dat wil ik wel, heus. Maar laat u ons alstublieft niet in de steek?
Hij heeft de... de... Och heren, als u het vlot alleen, maar even slepen wilt.
Ik gooi u de lijn wel toe, dan hoeft u niet dichter bij het vlot te komen. Doet u
dat toch alstublieft," smeekte ik.
Het lukte! Ik had mijn rol zo goed gespeeld, dat een der mannen waarschuwend uitriep: „Achteruit, john, achteruit!" Ze roeiden nu snel terug. „Blijf
uit de buurt, jongen, kom niet dichter bij. Afschuwelijk! Als de wind het maar
niet naar ons toe blaast. Je vader heeft natuurlijk de pokken en dat weet jij
verdraaid goed. Waarom heb je dat niet meteen gezegd? Wilde je ons soms
besmetten?"
„Nee," zei ik snikkend, „maar ik had het tot nu toe tegen iedereen verteld
en dan gingen ze er gauw vandoor en lieten ons aan ons lot over."
„Arme jongen, je hebt eigenlijk nog gelijk ook. Het spijt ons heel erg voor
je, maar wij... nu ja, we hebben er toch weinig zin in om ook de pokken te
krijgen, zie je? Luister, dan zal ik je zeggen wat je doen moet. Probeer nu niet
alleen aan land te komen, want daar bederf je alles mee. Als je nog zowat
twintig mijl de rivier afvaart, kom je bij een dorp op de rechteroever. Tegen
die tijd is het klaarlichte dag en als je daar om hulp vraagt, moet je maar
zeggen dat jullie allemaal kou hebben gevat en dat jullie daarom nu koorts
hebben. Maar dan moet je niet weer zo dom zijn, dat je de mensen er achter
laat komen wat het werkelijk is. We willen je graag een dienst bewijzen, maar
wees dan ook zo vriendelijk te zorgen dat je hier twintig mijl vandaan komt.
J e zou er trouwens niets aan hebben bij dat lichtje aan de oever te landen, want
het is alleen maar een opslagplaats van hout. 0 ja, je vader zal wel arm zijn
en hij zal het nu wel dubbel moeilijk hebben. Kijk •-- ik leg hier op die plank
een goudstuk van twintig dollar; pak het er maar af als de plank langs je drijft.
Het is niet erg netjes van me je zo in de steek te laten, maar ja... met de pokken
valt niet te spotten, begrijp je?"
„Wacht nog even, Parker," zei de ander, „dan kan ik er nog twintig dollar
bij doen. Goeie reis, jongen! Doe nu maar precies wat meneer Parker je gezegd
heeft, dan komt alles wel in orde."
„Zo is het, mijn jongen, goeie reis. En als je soms ergens weggelopen negers
tegenkomt, probeer dan iemand te vinden die je helpt ze op te pakken. Daar
kun je een aardige duit mee verdienen."
„Bedankt, meneer," zei ik. „Ik zal bijzonder letten op weggelopen negers."
Ze roeiden weg en ik klom op het vlot. Ik voelde me helemaal niet prettig,
omdat ik wist te hebben gejokt. Maar ik had nu eenmaal niet anders kunnen
doen, — de gedachte aan Jim, die zo reikhalzend naar de vrijheid uitzag, had
me deze comedie ingegeven.
Ik bereikte het vlot en ging de wigwam in, maar Jim was er niet. Ik keek
overtl rond en ontdekte hem nergens.
>Jim!" riep ik.
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„Hier ben ik, Huck. Zijn ze al uit het gezicht? Schreeuw toch niet zo!”
Hij was in het water, vlak onder het roer aan de achterkant; alleen zijn neus
was zichtbaar. Toen ik hem vertelde dat de mannen uit het gezicht waren,
kwam hij aan boord.
„Ik hoorde alles wat jullie tegen elkaar zeiden," vertelde hij. „Toen liet ik
me in het water zakken en als ze aan boord waren gekomen, zou ik naar de
oever zijn gezwommen. Zo gauw ze weg waren, zou ik zijn teruggekomen. Alle
mensen, Huck, wat heb je ze prachtig te pakken gehad! Het was geweldig!
Daar heb je ouwe Jim mee gered -- en ouwe Jim zal dat zijn leven lang niet
vergeten, mijn jongen."
Toen spraken we over het geld. Het was een aardige aanwinst --- voor ieder
twintig dollar. Jim zei, dat we nu wel als dekpassagiers op de stoomboot mee
zouden kunnen en dan nog genoeg over hadden om net zo ver als we wilden
de vrije staten in te trekken. Hij vond het helemaal niet erg, nog twintig mijl
verder met het vlot te varen; maar hij zou toch best willen, dat we er al waren.
Bij het aanbreken van de dag legden we aan en Jim gaf zich grote moeite
het vlot goed te verbergen. Daarna was hij de hele dag druk bezig met 't pakken,
om het houtvlottersleven zo gauw mogelijk vaarwel te kunnen zeggen.
Die avond om een uur of tien doemden in een bocht van de rivier op de
linkeroever de lichtjes van een dorp voor ons op. Ik ging er met de kano op uit
om te ontdekken welke plaats het was. Het duurde niet lang of ik kwam op de
rivier een man in een roeiboot tegen, die een vislijn aan het uitzetten was.
„Is dat daar Cairo?" vroeg ik.
.,Cairo? Nee. je lijkt wel niet goed bij , je hoofd."
„Hoe heet het dan?"
„Als je dat weten wilt, moet je er maar naar toe gaan en het uitvissen. En
als je hier nog langer om me heen blijft hangen, kon je wel eens iets van me
krijgen waar je niet erg op gesteld bent."
Ik peddelde weer naar het vlot. Jim was vreselijk teleurgesteld, maar ik zei
dat hij het zich niet zo moest aantrekken. De volgende plaats zou zeker Cairo
wel zijn.
Vóór de dag aanbrak, kwamen we nog een dorp voorbij. Ik was van plan
weer aan wal te gaan, maar de oever was erg steil en daarom deed ik het maar
niet. In de buurt van Cairo is het zo bergachtig niet, verklaarde Jim. Dat was
ik helemaal vergeten. We zochten voor de dag een ligplaats aan een krib,
tamelijk dicht onder de linkeroever. Er kwam een boos vermoeden bij me op --en bij Jim blijkbaar ook.
„Misschien zijn we die nacht in de mist Cairo voorbijgevaren," zei ik.
„Laten we er maar niet over praten, Huck. Wij hebben nu eenmaal weinig
geluk."
Toen het dag werd, zagen we het heldere water van de Ohio langs de oever
stromen; maar in het midden was het modderig ^ dat moest van de Mississippi
zijn. Maar van Cairo was geen spoor te ontdekken.
We bespraken de zaak van alle kanten. Het zou niet lukken onder de wal
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Plotseling scheen ze op te zwellen tot een enorm, vreesaanjagend monster

te blijven varen, want we konden het vlot natuurlijk niet tegen de stroom óp
krijgen. Er zat niets anders op dan te wachten tot het donker werd en dan
met de kano terug te gaan om de kust te verkennen. We sliepen de hele dag
in de katoenbosjes, zodat we ons fris zouden voelen als we aan de slag moesten.
Maar toen we tegen het donker naar het vlot teruggingen, was de kano
verdwenen!
Een hele tijd zeiden we geen woord. Er viel trouwens niets te zeggen: het
bootje was weg .— en daar was niets aan te doen. Na bekomen te zijn van
onze eerste schrik, gingen we uitvoerig overleggen wat we het beste konden
doen. Er bleef geen andere mogelijkheid over dan met het vlot verder de rivier
af te zakken, tot we kans zagen ergens een kano te kopen om terug te varen.
We wilden er in geen geval een ,,lenen" op de manier, waarop mijn vader dat
zou doen, want dan zouden we de kans lopen dat de eigenaars ons achtervolgden.
Dus trokken we er, toen het donker was geworden, weer met het vlot op uit.
De beste plaats om kano's te kopen is altijd op vlotten, die voor de wal liggen
Maar we zagen nergens een vlot aan de kant en daarom voeren we meer dan
drie uur lang stroomafwaarts. Het werd steeds donkerder en de bewolking nam
toe. Dat was bijna net zo erg als wanneer het was gaan misten, want dan kan
je niet goed zien hoe de rivier loopt en wordt het ook onmogelijk om afstanden
te schatten. Het was heel laat geworden en zeer stil. Ineens kwam er een
stoomboot de rivier opvaren. We staken de lantaarn aan en dachten, dat de
kapitein ons vlot zo wel zou opmerken. Boten, die tegen de stroom opgaan,
kwamen over het algemeen niet dicht bij ons in de buurt; ze moeten immers
ver van de zandbanken blijven en zoeken daarom met gereefde zeilen het kalme
water op. Maar in nachten als deze nemen ze, als ze tegen de stroom optornen,
de hele rivier in beslag.
We hoorden de machines stampen, maar we konden de boot pas goed
onderscheiden toen ze vlak bij ons was. Ze voer recht op ons aan. Dat deden
de loodsen vaak om te zien hoe dichtbij ze konden komen zonder ons vlot te
raken; soms sloegen de raderen een roeispaan weg en dan stak de loods zijn
hoofd naar buiten om de mensen, op het vlot uit te lachen met een gezicht,
waarop te lezen stond dat hij zichzelf een flinke vent vond.
De boot stevende op ons af en we zeiden tegen elkaar, dat de loods zeker
van plan was, ook met ons zijn grapje uit te halen en vlak langs ons heen te
scheren. Maar meteen ontdekten we, dat het vaartuig geen streek uitweek.
Het was een grote boot en er zat flink gang in ook; het leek wel een grote
zwarte wolk, omzoomd met hele rijen gloeiwormen. Plotseling scheen ze op te
zwellen tot een enorm, vreesaanjagend monster, met wijdgeopende ketelvuren
als roodgloeiende tanden. Boeg en kluisgaten rezen hoog boven ons uit. Er
werd naar ons geschreeuwd, bellen rinkelden om de machine te laten stoppen;
er klonken boze uitroepen en het gesis van stoom. Direct nadat Jim aan de ene
en ik aan de andere kant over boord sprongen, voer de boot alles verpletterend
dwars over ons vlot heen...
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Ik dook en deed mijn best de bodem te raken, want een rad van dertig voet
wentelde boven me en dat wilde ik natuurlijk graag zoveel mogelijk ruimte
geven. Het kostte me nooit veel moeite een minuut onder water te blijven, maar
ditmaal duurde het vast wel anderhalve minuut eer ik weer boven kwam. Ik
schoot omhoog om de waterspiegel te bereiken, want het leek of ik zou barsten.
Tot aan mijn oksels rees ik boven het water uit en hijgend en proestend kwam
ik tot mezelf. Natuurlijk stond er een wervelende stroom en even natuurlijk had
de boot, tien seconden nadat ze tot stilstand waren gekomen, haar machines
weer in werking gesteld, want de loodsen bekommerden zich nooit zo heel erg
om houtvlotters. Het vaartuig was dus al een heel stuk verder op de rivier.
Het was bijna geheel uit het gezicht verdwenen, ofschoon ik het nog wel kon
horen.
Wel een dozijn keren riep ik Jims naam, maar ik kreeg geen antwoord; toen
greep ik een plank, die tegen me aanbotste. Watertrappend en het stuk hout
voor me uitduwend, zette ik koers naar de wal. Maar ik merkte al gauw, dat
de sterkste stroom zich aan de kant van de linkeroever bevond, waaruit ik
begreep dat het beter was af te zwenken en de andere oever op te zoeken.
Ik had te kampen met een sterke dwarsstroom en het duurde dus een hele
tijd eer ik de rivier over was. Ik kwam veilig aan land en klom tegen de oever
op. Ik kon niet ver voor me uitzien, maar strompelde een kwart mijl of nog
meer over de oneffen grond, tot ik vlak voor een ouderwets dubbel blokhuis
stond, nog vóór ik het goed en wel had gezien. Mijn eerste aandrift was, vlug
te maken dat ik wegkwam; maar een heel koppel honden sprong te voorschijn
en begon tegen me te janken en te blaffen, zodat het me verstandiger voorkwam geen vin te verroeren.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK

Het duurde geen halve minuut of iemand riep door het venster, zonder zijn
hoofd naar buiten te steken: „Koest, jongens! Wie is daar?"
„Ik ben het," zei ik.
„Wie is ik?"
„George Jackson, meneer."
„Wat moet je?"
„Ik moet niets, meneer. Ik wilde hier alleen langs lopen, maar de honden
vonden het niet goed."
„Wat scharrel je hier midden in de nacht rond?"
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„Ik scharrel niet rond, meneer; ik was op de stoomboot en ben over boord
geslagen.”
„Zo, viel je over boord?" Aan andere mensen, die ik niet zag, gaf de man
het bevel: „Maken jullie eens licht een van allen?" En daarna vroeg hij aan mij:
„Hoe zei je ook weer, dat je heette?"
„George Jackson, meneer. Ik ben nog maar een jongen."
„Luister eens; als je de waarheid vertelt, hoef je nergens bang voor te zijn
niemand zal je wat doen. Maar verroer je niet en blijf staan waar je staat.
Maken jullie Bob en Tom wakker en haal de geweren. Is er iemand bij je,
George Jackson?"
>Nee, meneer, niemand."
Ik hoorde nu, dat er mensen in het huis rondliepen, en zag een licht aansteken.
,Houd dat licht weg, Betsy, idioot die je bent waar zit toch je verstand!
Zet het op de grond achter de voordeur. Bob, als jij en Tom klaar zijn, zoek
dan jullie plaatsen op."
„In orde."
„Zo, George Jackson, ken je de Stepherdsons?"
„Nee, meneer, ik heb nog nooit van hen gehoord."
„Misschien spreek je de waarheid, maar misschien ook niet. Zo, vooruit nu
maar, kom maar een stapje dichterbij, George Jackson. En denk er aan, niet
te vlug; haast je maar niet. En als er soms iemand bij je is, laat die dan achterblijven zodra hij zich vertoont, wordt er geschoten. Kom nu hierheen, maar
heel langzaam. Doe zelf de deur open ,-- maar niet verder dan nodig is om
binnen te komen, versta je?"
„Ik haastte me niet; ik zou het trouwens niet hebben gekund als ik het gewild
had. Ik liep voetje voor voetje en het was zo doodstil, dat ik dacht mijn hart
te horen kloppen. De honden hielden zich net zo koest als de mensen, maar
ze bleven me op de hielen. Toen ik voor de drie treden van de houten stoep
stond, hoorde ik het geknars van sloten en het openschuiven van grendels.
Ik legde mijn hand tegen de deur en duwde haar zachtjes open --- toen nog
een eindje. Daarop zei iemand: „Zo is het genoeg .— steek nu je hoofd maar
naar binnen."
Ik deed het, maar in de angstige verwachting dat het van mijn romp zou
worden geslagen.
Op de grond stond een kaars en bij het licht daarvan stonden verscheidene
mensen me aan te kijken, bijna een halve minuut lang. Er waren drie grote
kerels bij, die hun geweren op me gericht hielden. Ik kan je wel vertellen, dat
ik stond te trillen op mijn benen; de oudste was grijs en zowat zestig jaar oud,
de twee anderen misschien even in de dertig. Alle drie hadden ze fijngetekende
en knappe gezichten. Er stonden ook drie vrouwen — de liefste oude dame,
die je je kunt denken, en achter haar twee jonge vrouwen, die ik niet zo goed
zien kon.
„Zo, nu is alles wel in orde," zei de oude heer. „Kom maar binnen."
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Zodra ik dat had gedaan, sloot en grendelde hij de deur achter me en zei
tegen de twee jongeren, dat ze hun geweren maar bij de hand moesten houden,
Ze gingen allemaal een grote zitkamer binnen, waar een nieuw tapijt op de
vloer lag. Ze namen plaats in een hoek, waar ik hen niet goed kon zien want
zijramen waren er helemaal niet. Ze hielden de kaars wat hoger, namen me
aandachtig van het hoofd tot de voeten op en zeiden: „Nee -- hij is geen
Stepherdson; hij lijkt helemaal niet op hen." De oude heer meende, dat ik er
zeker wel geen bezwaar tegen had dat ze me op wapens onderzochten. Hij
bedoelde er niets mee, maar hij wilde toch wel graag zekerheid hebben. Hij
doorzocht mijn zakken niet, maar tastte er alleen langs aan de buitenkant.
Daarna zei hij, dat alles in orde was en dat ik maar net moest doen of ik thuis
was. Hij nodigde me uit, alles over mezelf te vertellen. Maar de oude dame
riep uit: , >Kom nu, Saul, die arme jongen is doornat. En denk je niet, dat hij
vergaat van de honger?"
„Je hebt gelijk, Rachel -^ daar heb ik niet aan gedacht>"
„Betsy," zei de oude dame tegen een negervrouw, „ga eens gauw wat eten
voor hem halen, zo vlug als je kunt. En laat een van de meisjes Buck wekken
en hem vertelden... 0, daar is hij al. Buck, neem die onbekende jongen met
je mee, zodat hij zijn natte kleren uit kan trekken. En geef hem maar wat van
jouw spullen aan."
Buck zag er ongeveer net zo oud uit als ik —, een jaar of dertien, veertien ,maar hij was een flink stuk groter. Hij had alleen maar een hemd aan en zijn
haar zat helemaal in de war. Hij kwam gapende binnen, met de ene hand wreef
hij in zijn ogen en met de andere sleepte hij een geweer achter zich aan,
„Zijn er geen Stepherdsons in de buurt?" vroeg hij.
„Nee," antwoordde ze, „het was loos alarm."
„Nu, als zij het waren geweest, had ik hen wel te pakken gekregen."
Ze lachten allemaal en Bob zei: „Wel, Buck, we hadden allemaal al lang
gescalpeerd kunnen zijn, zo lang ben je weggebleven."
„Ja, maar er komt me ook nooit iemand waarschuwen en dat is geen werk,
Jullie houden me er altijd buiten en zo krijg ik nooit eens een kans."
„Trek het je maar niet aan, mijn jongen," zei de oude man. „Jouw kans komt
ook nog wel. Alles op zijn tijd. Doe nu maar eerst wat je moeder je vraagt."
Toen we boven op zijn kamer waren, gaf Buck me een grof hemd, een broek
en een jas. Terwijl ik dat allemaal aantrok, vroeg hij hoe ik heette; maar nog
vóór ik hem antwoord kon geven, begon hij me te vertellen over een blauwe
gaai en een konijntje, die hij eergisteren in de bossen had gevangen. Daarna
vroeg hij, waar Mozes was toen de kaars uitging. Ik zei dat ik het niet wist
en dat ik daar nog nooit van mijn leven iets over had gehoord.
„Daarom kun je het toch wel raden?" drong hij aan.
„Hoe kan ik dat nu raden, als ik er nog nooit over heb horen praten?"
verweerde ik me.
„Je kunt het toch proberen? Het is gemakkelijk genoeg."
„Wat voor kaars?" vroeg ik.
74

„Een doodgewone kaars.”
„Ik weet niet eens waar hij was," zei ik. „Waar was hij eigenlijk?"
„Wel gewoon in het donker."
„Als je dat weet, waarom vraag je het me dan?"
„Maar verdraaid, begrijp je dan niet dat het een raadsel is? Zeg, hoe lang
ben je van plan hier te blijven? Blijf hier altijd maar. We zullen het geweldig
hebben, vooral nu er geen school is. Heb je een hond? Ik wel en die
rapporteert alles wat je in de rivier gooit. Vind jij het ook zo'n onzin, dat je
's Zondags je haar netjes moet kammen en al die dwaze dingen meer? Ik heb
er niets geen zin in, maar ik moet wel van mijn moeder. Ben je klaar? Mooi,
ga dan maar mee, ouwe jongen."
Beneden hadden ze maïskoeken, koud vlees, boter en karnemelk voor me
klaargezet en nog nooit heeft iets me zó lekker gesmaakt. Buck, zijn moeder
en de meeste anderen zaten te roken uit pijpen van maïskolven. Zij praatten
onder het roken en ik praatte onder het eten. De jonge vrouwen hadden dekens
0111 zich heen geslagen en het haar hing op hun rug. 'Le stelden me allerlei
vragen, waarop ik vertelde hoe vader en ik met de overige leden van het gezin
op een kleine boerderij in het Zuiden van Arkansas hadden gewoond. Mijn
zuster Mary Ann was weggelopen en getrouwd en daarna hadden we nooit
meer van haar gehoord; Bill ging haar opzoeken en zond ook geen taal of teken;
Tom en Mort waren gestorven en toen waren alleen vader en ik nog overgebleven. Door al zijn zorgen was hij aan lager wal geraakt en na zijn dood
had ik meegenomen wat er nog over was de boerderij was allang niet meer
van ons .— en was met de stoomboot de rivier opgegaan. Toen was ik overboord
gevallen en zo was ik hier terechtgekomen. De mannen en vrouwen zeiden,
dat ik hun huis als het mijne kon beschouwen en net zo lang mocht blijven
als ik wilde.
Aan het einde van mijn verhaal was het bijna dag geworden: iedereen ging
nu naar bed en ik ging bij Buck slapen. Toen ik laat in de morgen wakker
werd, ontdekte ik tot mijn grote schrik dat ik was vergeten hoe ik heette. Wel
een uur lang lag ik erover na te denken en toen Buck ontwaakte, vroeg ik hem:
„Kan je spellen, Buck?"
„Ja>" beweerde hij.
„Ik wed, dat je mijn naam niet kunt spellen," daagde ik hem uit.
„En ik wed om alles wat je wilt, dat ik het wèl kan," zei hij.
„Goed, vooruit dan maar."
„G-o-r-g-e J-a-x-o-n. Zie je nu wel?" zei hij.
„Ja, je hebt het hem gelapt; ik dacht echt niet, dat je het zou kunnen. Het
is een beroerde naam om te spellen r vooral als je niet eerst hebt geoefend."
Ik schreef het stiekem op, want het zou best kunnen dat iemand mij vroeg
mijn naam te spellen; dan moest ik ermee vertrouwd zijn en het net zo vlug
af kunnen ratelen alsof ik nooit iets anders gedaan had.
Het was een erg aardige familie en het was een prachtig huis. Ik had nog
nooit ergens buiten een woning ontdekt, die zo mooi was en zoveel stijl had.
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Aan de deur zat geen ijzeren klink en ook geen houten kruk met een touwtje
eraan, maar een koperen knop die je moest omdraaien, net als bij de huizen
in: de stad. Er stond ook geen bed in de zitkamer, zoals je in steden nog vaak
genoeg vindt, maar wel een grote open haard, waarvan het benedenstuk
gemetseld was. De stenen werden schoon en mooi rood gehouden door er water
overheen te gooien en ze dan met een andere steen af te schrobben. Nu en
din werden ze geschilderd met rode waterverf, die ze Spaans bruin noemen.
Ter weerszijden zaten grote koperen haken, waarop de houtblokken lagen.
Midden op de schoorsteenmantel stond een klok; het onderste gedeelte van
de glazen dekplaat was met een stadsgezicht beschilderd; ook de zon was er
op afgebeeld en je kon de slinger heen en weer zien zwaaien. Het was prachtig
dig klok te horen tikken; wanneer er marskramers met uurwerken langs
kwamen, werden ze binnengeroepen om haar op te poetsen en na te kijken;
dan kon het gebeuren dat de klok wel honderdvijftig keer achter elkaar sloeg
eer ze afgelopen was. Voor geen geld van de wereld wilde de familie die klok
verkopen.
Aan iedere kant van de klok stond een grote, vreemdsoortige papegaai,
gemaakt van een soort gips en met opzichtige kleuren beschilderd. Naast de
ene papegaai stond een kat van aardewerk en bij de andere een hondje. Als
je op die diertjes drukte, piepten ze, maar ze deden er hun bek Niet bij open
en bleven onverschillig kijken. Dat gepiep zat ergens beneden. Achter die
beeldengalerij waren een paar waaiers van kalkoenenveren wijd uitgespreid.
Op een tafel in het midden van de kamer stond een schaaltje van een soort
aardewerk, vol met appelen, sinaasappelen, perziken en druiven, die er nÀg
roder en geler en smakelijker uitzagen dan echte vruchten. Toch waren ze niet
echt, want als je nauwkeuriger keek, kon je duidelijk zien, dat er stukjes waren
afgeschilferd en daaronder zag je de witte kalk of wat het ook was.
De tafel was bedekt met een prachtig kleed van wasdoek, waarop in rood
en blauw een adelaar met gespreide vleugels was geschilderd. Het kwam
helemaal uit Philadelphia, vertelde men mij. Er lagen ook een paar boeken,
keurig op een stapeltje, op iedere hoek van de tafel. Een ervan was een grote
familiebijbel vol platen; een ander heette „De Pelgrimstocht" en ging over een
man, die zijn familie had verlaten zonder te zeggen waar hij heenging. Ik las
er nu en dan hele stukken uit. Het was allemaal heel belangwekkend, maar
nogal ongeloofwaardig. Dan lag er een boek dat „Vriendengave" heette, vol
prachtige verhalen en gedichten -- maar de gedichten las ik niet. Verder was
et dokter Gunns „Geneeskunde voor het gezin", dat je precies vertelde wat je
doen moest als er iemand ziek of dood was.
Om de tafel heen stonden mooie rieten stoelen, waarin je heerlijk zat --helemaal niet doorgezakt in het midden of stukgebarsten als een oude mand.
Aan de muren hingen schilderijen .-- portretten van Washington en Lafayette,
maar ook voorstellingen van veldslagen. Er waren dingen bij, die ze pastels
noemden en die waren gemaakt door een overleden dochter, toen ze nog maár
vïgtiem jaar was. Een ervan stelde een dame voor in een strakke zwarte japon,
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met het middel hoog boven de taille en pofmouwen onder een luifelhoed met
een zwarte voile. Om haar slanke enkels in witte kousen droeg ze zwarte kruisbanden en haar kleine voeten staken in zwarte muiltjes. Ze had een peinzende
uitdrukking op haar gezicht en leunde met haar rechter elleboog tegen een
grafsteen onder een treurwilg; in haar linkerhand hield ze een witte zakdoek
en een tasje. Het portret droeg als onderschrift: ,Helaas! Zal ik je dan nooit
weerzien?'
Op een ander pastel stond een jongedame, met strak opgekamd haar dat
boven op het hoofd was ineengevlochten en bijeengehouden werd met een
sierkam zo groot als een stoelleuning. Ze weende in haar zakdoekje. In haar
vrije hand lag een dood vogeltje op zijn rug, met de pootjes stijf omhoog.
Eronder stond ,Ik zal je zoet gekweel nooit meer horen, helaas!' En dan was
er ook nog een met een jongevrouw, die door het raam naar de maan keek,
terwijl de tranen langs haar wangen rolden; ze had een geopende brief in de
hand met een zwart lakzegel op een der hoeken. Ze drukte een medaillon, dat
aan een kettinkje hing, tegen haar mond. Het onderschrift luidde: ,En ben je
heengegaan? Ja, je bent heengegaan, helaas!' Ik vermoed, dat het allemaal heel
mooie platen waren .-- maar op de een of andere manier trokken ze me niet erg
aan, want als ik me neerslachtig voelde, maakte hun aanblik het nog veel erger.
Iedereen vond het heel erg toen de jeugdige artiste stierf, omdat ze van plan
was geweest nog veel meer van die pastels te maken. En iedereen, die ogen
had om te zien, begreep onmiddellijk hoe een groot verlies haar dood betekende.
Maar het kwam me voor, dat iemand met haar natuur het op het kerkhof veel
beter zou hebben. Ze was juist bezig met wat ze haar grootste werkstuk
noemden, toen ze ziek werd. Iedere dag en iedere nacht bad ze, dat ze toch
maar lang genoeg mocht blijven leven om het af te maken; maar ze kreeg er
de kans niet meer toe. Dat laatste werk stelde een jonge vrouw in een lang
wit gewaad voor. Het haar hing haar langs de rug en ze keek op naar de maan,
terwijl tranen langs haar gezicht rolden. Ze had twee armen voor de borst
gevouwen, twee armen recht voor zich uitgestrekt en nog eens twee armen die
naar de maan reikten; de bedoeling was geweest, te zien welk paar armen het
voordeligst uitkwam en dan alle andere armen uit te vlakken. Maar, zoals ik
al zei, de artiste stierf vóór ze een beslissing had kunnen nemen, Nu hing dit
meesterstuk aan het hoofdeinde van haar bed in haar slaapkamer en op iedere
verjaardag versierde de familie het met bloemen. Op alle andere dagen was
het achter een gordijntje verborgen. De jonge vrouw op het schilderij had een
vriendelijk en heel lief gezicht; maar al die armen deden, haar wel heel erg op
een spin lijken, naar mijn smaak.
Toen deze kunstzinnige dochter nog leefde, hield ze er een plakboek op na.
Ze had de gewoonte daarin alle berichten over sterfgevallen, ongelukken en
gevallen van geduldig lijden uit de krant op te plakken en er dan gedichten
bij te schrijven van eigen maaksel. Het waren werkelijk heel goede gedichten.
Dit is wat ze schreef over een jongen, Stephen Dowling Botts, die in een put
viel en verdronk.
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ODE AAN STEPHEN DOWLING BOTTS (OVERLEDEN)

Is Stephen ziek geworden
En daarna doodgegaan?
En trokken zij die rouwden,
Hun zwarte kleren aan?
0 neen, dat was het lot niet
Van Stephen Dowling Botts.
Al treurden ook zijn vrienden,
Zijn einde kwam te plots.
Geen hoestkramp deed hem lijden
En ook de roodvonk niet •-Geen ziekte was voor Dowling Botts
Het einde van het lied.
Geen liefdessmart sloeg met haar leed
Dat warrig krullenhoofd,
Geen maagkwaal heeft hem met veel pijn
Uit 't leven weggeroofd.
0 neen, hoor toe, een traan in 't oog,
Naar hoe dit leed begon:
Zijn ziel verliet dit rijk benee
Door 't vallen in een bron.
Wel trok zijn vaders sterke arm
Hem later op de kant,
Maar ach, zijn geest was al op reis
Naar 'n groot en vredig land.
Als Emmeline Grangerford al zulke gedichten schreef toen ze nog geen
veertien jaar was, kun je wel nagaan wat ze later voor verzen zou hebben
gemaakt! Buck zei, dat ze de gedichten zo maar uit haar mouw schudde. Ze
hoefde er zelfs niet bij na te denken. Hij beweerde dat als ze een regel neerschreef en niet onmiddellijk een rijmwoord kon vinden, ze de regel meteen
doorschrapte, een nieuwe opschreef en gewoon verder ging. En ze was helemaal
niet kieskeurig ook; ze kon een gedicht maken op alles wat je haar maar zei
en dat was juist zo verdrietig.
Zodra er een man of een vrouw of een kind stierf, was haar huldebetuiging
al klaar nog vóór het lichaam koud was. Zo noemde ze die gedichten: huldebetuigingen. De buren zeiden dat eerst de dokter kwam, dan Emmeline en
daarna pas de begrafenisondernemer. Het moet maar één keer gebeurd zijn,
dat de begrafenisondernemer er eerder was dan het gedicht van Emmeline;
dat was, toen iemand stierf, die Whistler heette en ze met een rijmwoord op
die naam maar niet opschieten kon. Na die tijd was ze nooit meer dezelfde;
ze beklaagde zich er niet over, maar kwijnde langzaam weg tot de dood haar
verloste.
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Arm kind... Heel wat keren heb ik mezelf ertoe gedwongen naar haar
kamertje te gaan, haar oude plakboek voor de dag te halen en die droevige
verzen te lezen, nadat ik me aan haar schilderijen had geërgerd en me verbitterd
was gaan voelen. Want ik was op de familie gesteld, zowel op de doden als op
de levenden, en ik wilde dus niet dat iets mijn genegenheid voor hen alien in
de weg zou staan. De arme Emmeline had, toen ze nog leefde, verzen geschreven
op iedereen die dood ging, en het leek me niet eerlijk dat niemand een gedicht
op hààr had gemaakt, toen ze zelf stierf. Ik deed daarom mijn uiterste best,
zelf een paar versregels neer te schrijven; maar hoe ik ook zwoegde, om de
een of andere reden wilde het me maar niet lukken.
De familie hield Emmeline's kamertje keurig aan kant en zorgde er voor, dat
alles er precies bleef staan als toen ze nog in leven was. Er mocht in die kamer
nooit iemand slapen. De oude dame had zelf de zorg voor dit vertrek op zich
genomen, al waren er bedienden genoeg om dat werk op te knappen. Een groot
deel van de dag zat ze daar te naaien en te lezen.
Ik heb al verteld, dat er in de zitkamer prachtige gordijnen voor de ramen
hingen. Ze waren van een witte stof, beschilderd met kastelen, die helemaal
met wingerdranken waren begroeid, en met vee dat zich laafde aan een rivier.
Er stond ook een kleine oude piano, met een blikken geluid. Maar ik geloof
niet dat de schoonste muziek me mooier in de oren, klonk, dan wanneer ik de
jonge dames bij die piano „De laatste schalm is gebroken" hoorde zingen of er
„De slag van Praag" op hoorde spelen. De muren van alle kamers waren gewit
en in de meeste vertrekken lagen tapijten op de grond; ook van buiten was het
hele huis met witte kalk bestreken.
Het was een dubbel huis en de open ruimte tussen de twee gebouwen was
overdekt en had een vloer van tegels. Soms werd midden, op de dag de tafel
daar neergezet en dan was het er heerlijk koel en behaaglijk. Ik kon me geen
prettiger verblijf voorstellen. En het eten smaakte altijd even heerlijk en er
was van alles volop!

ACHTTIENDE HOOFDSTUK

Kolonel Grangerford was in elk opzicht een heer echt een heer van top
tot teen. En de rest van de familie deed niets voor hem onder. Hij was van
goede komaf, zoals dat heet, en dat is bij mensen evenveel waard als bij
paarden, zoals de weduwe Douglas me altijd voorhield.
Kolonel Grangerford was heel lang en slank en zijn gezicht had een matbleke
tint, zonder rode plekken. Hij schoor zich iedere ochtend zorgvuldig. Hij had
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dunne lippen, een scherpe neus, zware wenkbrauwen en koolzwarte ogen, die
zo diep in hun kassen lagen dat het leek of hij je vanuit een spelonk aankeek.
Zijn voorhoofd was heel hoog en zijn zwarte, sluike haar hing hem tot op de
schouders. Ook zijn handen waren lang en smal. Iedere dag trok hij een schoon
overhemd aan en een linnen pak, zo verblindend wit dat je ogen pijn gingen
doen als je naar hem keek. 's Zondags droeg hij een blauwe pandjesjas met
koperen knopen en dan had hij altijd een mahoniehouten wandelstok bij zich
met een zilveren knop. Hij was steeds de ernst zelf en deed nooit luidruchtig.
Het was de vriendelijkste man, die je je kunt voorstellen .^ dat voelde je
meteen en dat gaf je direct vertrouwen in hem. Soms glimlachte hij en dat was
prettig om naar te kijken; maar als hij zich oprichtte, recht als een vlaggemast,
en zijn ogen onder zijn wenkbrauwen bliksemend naar je keken, zou je zo wel
in een boom willen klimmen om eerst te weten te komen wat er eigenlijk aan
de hand was.
Hij hoefde nooit tegen iemand te zeggen, dat men zich met zijn eigen zaken
moest bemoeien — in zijn omgeving wist iedereen altijd hoe men zich gedragen
moest. En iedereen vond het ook altijd prettig hem te ontvangen; er ging iets
zonnigs van hem uit -- ik bedoel, als hij ergens kwam leek het altijd goed weer
te zijn. Maar als hij in een donderwolk veranderde, bleef het wel een halve
minuut afschuwelijk donker. En dat was dan voldoende ook! Daarna bleef
het meestal een week lang goed.
Als hij en de oude dame 's morgens beneden kwamen, stonden alle gezinsleden op uit hun stoelen om hun goedemorgen te wensen. Ze gingen pas weer
zitten, als die twee plaats hadden genomen. Bob was de oudste zoon en dan
kwam Tom. Het waren grote, knappe jongemannen met brede schouders en
bruine gezichten, lang zwart haar en zwarte ogen. Ze gingen van het hoofd tot
de voeten gekleed in wit linnen, net als de oude heer, en droegen Panamahoeden met brede randen.
Verder was er nog juffrouw Charlotte, vijf en twintig jaar oud, lang en
trots en heel voornaam. Ze was erg aardig zolang ze niet geprikkeld werd.
Als dat wel gebeurde, kon ze je net zo vernietigend aankijken als haar vader.
Ze was heel mooi. Ook haar zuster, juffrouw Sophia, was mooi, maar op een
heel andere manier. Ze was lief en zacht als een duif en nog maar twintig
jaar oud.
Andere leden telde de familie niet, maar er waren er meer geweest -- drie
zonen, die vermoord werden, en Emmeline die was gestorven.
De oude heer bezat een heleboel boerderijen. Soms kwamen er hele drommen
mensen op bezoek, die te paard tien tot vijftien mijl hadden gereden en een
dag of vijf, zes bleven. Ze richtten smulpartijen aan op en om de rivier,
picnicten en dansten in de bossen overdag en zetten het bal daarna 's nachts
binnenshuis voort. De meesten waren verwanten van de familie en de mannen
brachten altijd hun geweren mee. Ik verzeker je, dat het een deftig gezelschap
was!
Er woonde in de buurt nàg een aristocratisch geslacht, dat uit vijf of zes
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families bestond, die bijna allemaal Stepherdson heetten. Ze waren even hoog
staand, welgeboren, rijk en voornaam als de Grangerfords. De Stepherdsons
en de Grangerfords gebruikten dezelfde aanlegsteiger voor hun schepen, die
zowat twee mijl van ons huis verwijderd was. Soms, als ik er met een gezelschap
van onze familie heenreed, zag ik er ook een hele groep Stepherdsons, gezeten
op prachtige paarden.
Op een dag was ik met Buck in het bos aan het jagen, toen ik een paard
hoorde naderen. We staken de weg over en meteen riep Buck: „Vlug! Spring
het bos in!"
We deden het en gluurden door de bladeren om de kust te verkennen. Even
later kwam een goedgeklede jongeman langs galopperen, 'die los in het zadel
zat en er uitzag als een soldaat. Zijn geweer lag dwars over de zadelknop. Ik
had hem al eens eerder gezien en, wist dus, dat het de jonge Harney
Stepherdson was. Ik hoorde Bucks geweer vlak bij mijn oor afgaan, en zag
hoe Harney's hoed van het hoofd van de niets vermoedende Harney vloog.
Hij greep naar zijn geweer en reed recht op de plek af, waar we ons hadden
verborgen. Maar we wachtten zijn komst niet af. Dwars door het bos zetten
we het op een lopen. Het geboomte was hier niet zo dicht en voortdurend keek
ik over mijn schouder om de kogels te ontwijken. Tot tweemaal toe zag ik hoe
Harney zijn geweer op Buck aanlegde. Toen reed hij terug langs dezelfde weg,
die hij gekomen was om zijn hoed op te rapen, denk ik, maar ik kon het
niet zien.
We bleven in één ruk doorhollen tot we thuis waren. Even flikkerden de
ogen, van de oude heer, voor zover ik kon nagaan van plezier. Daarna trok hij
zijn gezicht weer in de plooi en zei op nogal vriendelijke toon: „Ik houd niet
van dat schieten uit een hinderlaag. Waarom ging je niet op de weg staan,
mijn jongen?"
„Dat doen de Stepherdsons ook niet, vader. Ze zorgen er altijd wel voor,
de gunstigste positie in te nemen."
Terwijl Buck vertelde hoe alles in zijn werk was gegaan, hield juffrouw
Charlotte haar hoofd recht omhoog als een koningin -- met wijd opengesperde
neusgaten en ogen, die vonken schoten. De twee jonge mannen keken met
sombere blikken, maar zeiden geen woord. juffrouw Sophia verbleekte; maar
ze kreeg haar kleur terug, toen ze hoorde dat de man niet geraakt was.
Zodra ik met Buck op het maïsveld tussen de bomen zat, vroeg ik hem:
„Was je van plan hem dood te schieten, Buck?"
„Nou, reken maar!"
„Wat heeft hij je dan. gedaan?"
„Hij? Hij heeft me nooit iets gedaan!"
„Maar waarom wilde je hem dan doodschieten?"
dat hoort bij de vete."
„Zo maar
„Wat is dat dan, een vete?"
„Waar heb jij je opvoeding genoten? Weet je echt niet wat een vete is?"
„Ik heb er nog nooit van gehoord. Vertel jij het me maar."
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>,Nu >" zei Buck, , >bij een vete gaat het zo. Als een man ruzie heeft met een
andere man en hem doodt, doodt de broer van die andere man hem. Daarna
komen de andere broers van, beide kanten er aan te pas en nog later gaan ook
de neven meedoen. Zo gaat het door tot ze allemaal dood zijn -- en dan is de
vete afgelopen. Maar het is een langzame manier; het duurt zo een hele tijd."
„Duurt deze vete nu al lang, Buck?"
,,Geloof dat maar! Het begon dertig jaar of misschien nog wel langer geleden.
Ze hadden ergens herrie over en daar kwam een rechtszaak van. Toen de
uitspraak viel tegen een van beiden, nam hij het niet en schoot de man neer,
die het proces had gewonnen. Dat moest natuurlijk wel --- dat zou de ander
toch zeker precies eender hebben gedaan."
„Waar was die herrie eigenlijk over, Buck? Over een stuk land?"
„Dat zou wel kunnen, maar ik weet het niet zeker."
„En wie begon er toen met schieten? Een Grangerford of een Stepherdson?"
„Wel verdraaid, hoe moet ik dat weten? Het is al zo lang geleden."
„Weet niemand het dan meer?"
>O ja, vader weet het wel, denk ik. En misschien nog wel een paar oude
familieleden. Maar ze zullen wel vergeten zijn hoe het allemaal begonnen is."
„Zijn er veel doodgeschoten, Buck?"
„O ja, we hebben een heel stelletje begrafenissen gehad. Maar ze worden
niet altijd doodgeschoten. Vader heeft al een paar keer een schot hagel
gekregen, maar hij trekt er zich niet veel van aan. Bob hebben ze eens met een
jachtmes toegetakeld en Tom is ook al een keer of wat gewond."
„Is er dit jaar nog iemand gedood, Buck?"
„Ja, een aan onze kant en een aan de hunne. Zowat drie maanden geleden
reed mijn, neef Bud, die veertien jaar is, aan de overkant van de rivier door het
bos. Hij was ongewapend en dat was natuurlijk erg stom. Op een eenzame
plek hoorde hij een paard achter zich aankomen. Hij zag de oude Baldy
Stepherdson met een geweer in de aanslag op hem af komen, terwijl het witte
haar van de man wapperde in de wind. In plaats dat hij van zijn paard sprong
en in de bosjes dook, ging Bud er vandoor, in de hoop zo te ontkomen. Wel
vijf mijl ver zette de oude Baldy hem achterna en langzaam maar zeker werd
Bud ingehaald. Toen hij zag, dat vluchten geen zin meer had, hield hij zijn
paard in en draaide zich om, zodat hij tenminste niet in zijn rug zou worden
geschoten. De oude man kwam op hem af en schoot hem neer. Maar hij heeft
er niet lang plezier van gehad, want binnen een week hadden wij hem neergelegd."
„Ik vind die oude man een lafaard, Buck."
„Ik vind hem helemaal geen lafaard. In de verste verte niet. De Stepherdsons
zijn geen lafaards, geen van allen. En bij de Grangerfords is het al net zo.
Diezelfde oude man heeft eens wel een half uur lang stand gehouden tegen
drie Grangerfords en nog gewonnen ook. Ze zaten allemaal te paard, maar hij
stapte af en kroop weg achter een stapel hout, waarbij hij zijn paard als dekking
tegen de kogels gebruikte. De Grangerfords bleven in het zadel en sprongen
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voortdurend om hem heen en zo gaven ze mekaar er van langs. Hij en zijn
paard gingen nogal kreupel en, gehavend naar huis, maar de Grangerfords
moesten naar huis worden gebracht... een van hen was dood en een ander
stierf de volgende dag. Nee mannetje, als je op zoek bent naar lafaards, moet
je heus niet bij de Stepherdsons wezen, want je zult er niet één vinden."
De volgende Zondag gingen we allemaal te paard naar de kerk, een afstand
van ongeveer drie mijl. De mannen, Buck ook, hadden hun geweren bij zich,
die ze tussen hun knieën hielden of zo tegen de muur zetten dat ze ze vlak
bij de hand hadden. De Stepherdsons deden hetzelfde. Er werd gepreekt over
broederliefde en op weg naar huis werd er nog lang en breed over nagepraat.
Het zag er toen niet naar uit, dat ik een van de onstuimigste Zondagen van
heel mijn leven tegemoet ging.
Ongeveer een uur na het middagmaal ging iedereen een tukje doen, sommigen
gewoon in hun stoel en anderen in hun kamer. Ik verveelde me heel erg. Buck
lag met een hond languit in het zonnetje op het gras, vast in slaap. Ik ging
naar boven en dacht er hard over zelf ook maar een dutje te gaan doen. Maar
de aardige juffrouw Sophia stond in de deur van haar kamer, die vlak naast
de onze lag, en vroeg me even binnen te komen. Ze sloot de deur zachtjes
achter me en wilde toen weten of ik haar aardig vond. Ik zei van wel en daarna
vroeg ze me of ik iets voor haar wilde doen, waar ik met niemand over praten
mocht. Toen ik ja had gezegd, vertelde ze dat ze haar bijbel tussen twee andere
boeken in de kerkbank had laten liggen. Zou ik nu voorzichtig het huis uit
willen sluipen en het voor haar gaan halen, zonder het tegen iemand te
vertellen? Ik zei weer, dat ik het wel doen wilde, glipte de deur uit en ging
naar de kerk.
Ik vertrouwde het zaakje niet erg, want ik vond het nogal vreemd, dat een
meisje zich zo druk zou maken over een bijbeltje, dat ze net zo goed de volgende
keer weer kon meenemen. Toen ik het had gevonden, schudde ik het boek eens
goed heen en weer en meteen viel er een papiertje uit, waarop met potlood
„Half drie" was geschreven. Ik doorzocht het hele boek, maar ik kon niets
meer vinden. Ik snapte er niets van en legde het papiertje maar weer in het
boek terug. Toen ik thuiskwam en naar boven ging, stond juffrouw Sophia
me in de deur van haar kamer op te wachten. Ze trok me naar binnen, deed
de deur dicht en begon in het boek te zoeken tot ze het stukje papier had
gevonden. Ze las het en keek me toen erg blij aan. Ze zei, dat ik de beste
jongen van de hele wereld was en dat ik er met niemand over mocht spraten.
Een hoge blos kleurde haar wangen en haar ogen schitterden, zodat ze er heel
knap uitzag. Ik was stomverbaasd en toen ik weer wat op adem was gekomen,
vroeg ik haar waar dat briefje over ging. Ze wilde weten of ik het had gelezen
en toen ik nee zei, vroeg ze me of ik schrijfletters kon lezen. Nee, beweerde
ik, waarop zij me trachtte wijs te maken dat het papiertje alleen maar een
bladwijzer was en dat ik maar weer moest gaan spelen.
Terwijl ik naar de rivier slenterde, dacht ik nog over die vreemde geschiedenis
na. Opeens kreeg ik in de gaten, dat Jack, een bediende, me op een afstand
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bleef volgen. Toen het huis uit het gezicht was, keek hij even om zich heen en
holde naar me toe.
„Jongeheer George," zei hij, „als u meegaat naar het moeras, zal ik u een
heleboel waterlelies laten zien."
Gek is dat, dacht ik, daar heeft hij het gisteren ook al over gehad. Net of
iemand zó dol op waterlelies zou zijn, dat hij daar dat hele eind voor gaat
lopen. Wat kon daar achter zitten?
„Vooruit," zei ik dus, „ga jij maar voorop."
Ik liep wel een halve mijl achter hem aan. Dan sloeg hij een zijweg naar het
moeras in en daarna waadden we nog wel een halve mijl tot over onze enkels
door de modder. Zo kwamen we aan een strook grond, die geheel droog was
en dichtbegroeid met bomen, struikgewas en wingerdranken.
„Loopt u nu maar een paar passen door, jongeheer George, dan zult u ze
wel zien. Ik heb er al eerder naar gekeken, het kan mij niet zoveel schelen."
Toen draaide de man zich om, ging er vandoor en was al spoedig tussen de
bomen verdwenen. Ik baande me een weg door de struiken en kwam bij een
open plek, die aan alle kanten door wingerdranken was afgesloten. Daar lag
een man te slapen --• en laat dat nu mijn goeie oude Jim zijn!
Ik maakte hem wakker in de gedachte, dat het een geweldige verrassing
voor hem zou zijn als hij me daar zo plotseling zag. Maar dat was niet zo.
Hij was zo blij dat hij haast huilde, maar verrast was hij helemaal niet. Hij
vertelde, dat hij die nacht, nadat ons vlot door een boot was overvaren, achter
we aan was gezwommen en dat hij me ook wel had horen, roepen. Maar hij
had geen antwoord gegeven, omdat hij niet wilde dat men hem zou oppikken
om hem weer tot slaaf te maken.
„Ik was een beetje gewond geraakt en kon niet zo vlug zwemmen," legde hij
uit, „zodat ik een flink stuk achter was, toen je tegen de oever opkroop. Ik
dacht dat ik je op het land wel zou inhalen, zodat ik niet zou hoeven te roepen.
Maar toen ik dat huis zag, hield ik mijn pas in. Ik was te ver weg om te horen
wat ze tegen je zeiden, ik was ook bang voor de honden. ,Maar toen alles stil
werd, begreep ik dat je in het huis was en toen ging ik het bos in om te wachten
tot het dag werd. 's Morgens vroeg kwamen er een paar negers langs, die naar
de akkers gingen, zij hebben me dit plekje gewezen, waar de honden me niet
kunnen vinden omdat het spoor bij het water doodloopt. Ze brengen me
"s nachts ook eten en dan, vertellen ze me hoe het met je gaat."
,Waarom heb je me niet eerder door Jack laten roepen, Jim?"
„Het zou toch geen zin hebben gehad je lastig te vallen, Huck, zolang we
Mets konden ondernemen. Maar nu is het allemaal in orde. Ik heb wat potten
en pannen gekocht en ook wat levensmiddelen. En 's avonds ging ik het vlot
opkalefateren..."
„Hè? Welk vlot!"
„Ons oude vlot."
„Wil je soms zeggen, dat ons oude vlot niet uit mekaar geslagen is?"
„Zo is het. Het vlot was erg kapot, aan de 'ene kant tenminste, maar het
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viel toch nogal mee. Als we niet zo diep hadden gedoken, en zo ver onder water
hadden gezwommen en als de nacht niet zo donker was geweest, hadden we
het vlot moeten zien. Maar nu is het weer helemaal in orde en bijna zo goed
als nieuw. En nu hebben we ook een heleboel nieuwe spullen in, plaats van
al die oude rommel."
„Maar hoe heb je dat vlot te pakken gekregen, Jim? Kwam het zo maar
aandrijven?"
„Hoe had ik het kunnen vinden, daar midden in de bossen? Nee, een paar
negers hebben het gevonden. Het was daar verderop in een bocht van de rivier
gestrand en toen hebben ze het in een kreek tussen de wilgen verborgen. Maar
ze gingen onderling ruzie maken, omdat ze allemaal het vlot wilden hebben en
zodoende kwam ik er al gauw achter. Toen ik hen eenmaal had verteld dat
het vlot van jou en mij was, was het gelijk uit met de herrie. Daarna heb ik
hun allemaal een kleinigheid gegeven en daar waren ze geweldig blij mee. Ze
hoopten, dat er nog veel meer vlotten zouden komen aandrijven om hen rijk
te maken. Ze zijn erg goed voor me geweest. Als ik wat van hen gedaan wilde
hebben, hoefde ik het heus niet twee keer te vragen. En die Jack is de beste
van allemaal en hij is bovendien nog heel slim ook."
„Ja, dat is zo. Hij heeft zelfs niet verteld, dat je hier zat; hij zei me alleen
maar, dat hij me waterlelies wilde laten zien. Als er iets van uitlekt, heeft hij
er niets mee te maken. Hij kan rustig zeggen, dat hij ons nooit samen heeft
gezien en dat is dan nog de waarheid ook."
Over wat er de volgende dag gebeurde, kan ik kort zijn. Heel vroeg in de
ochtend werd ik wakker en ik wilde me juist omdraaien om weer in te slapen,
toen het me opviel dat het zo stil was in huis; het leek wel of er niets bewoog.
Dat was niets ongewoons, maar op hetzelfde ogenblik ontdekte ik, dat Buck
opgestaan en de kamer uitgegaan was. Nou, ik was erg verbaasd en ging naar
beneden. Daar was ook niemand; het was overal doodstil. Buiten was het al
net zo en ik begon me af te vragen wat er eigenlijk aan de hand was. Beneden
bij de houtstapel kwam ik Jack tegen.
>Wat is er toch gebeurd?" vroeg ik hem.
„Weet u dat dan niet, jongeheer George?"
.,Nee, ik weet nergens van."
„Juffrouw Sophia is weggelopen. Het moet vannacht zijn gebeurd, maar
niemand weet hoe laat. Ze wil gaan trouwen met de jonge Harney Stepherdson
-- dat denken ze tenminste. Zowat een half uur geleden hebben ze het ontdekt
en toen hebben ze er geen gras over laten groeien. De vrouwen zijn er op uit
om de familie te waarschuwen; en de oude heer Saul en de jongens grepen
hun geweren yen reden de weg langs de rivier op om die jongeman te pakken
en dood te schieten vóór hij met juffrouw Sophia de overkant bereikt. Ik heb
zo'n idee, dat er flink zal worden gevochten."
„Buck is er vandoor gegaan, zonder me wakker te maken."
„Dat wil ik wel geloven! Ze zijn natuurlijk helemaal niet van plan u mee
te laten doen. jongeheer Buck laadde zijn geweer en zei, dat hij een Stepherdson
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een kwaad ogenblik zou bezorgen. Er zijn Stepherdsons genoeg zou ik zeggen
en als hij maar even de kans krijgt, zal jongeheer Buck doen wat hij zegt."
Zo hard ik kon liep ik de weg langs de rivier af en al gauw hoorde ik in
de verte het geknal van geweerschoten. Toen ik de houtloodsen bij de aanlegsteiger in zicht kreeg, werkte ik me door het struikgewas heen om een goed
plekje op te zoeken. Daarna klom ik in een boom, die ver genoeg van het
strijdgewoel verwijderd was om mij buiten schot te doen blijven. Van die
schuilplaats uit keek ik toe. Niet ver van de boom stond een hoge stapel hout,
waarachter ik me eerst had willen verstoppen; het was achteraf maar goed,
dat ik dat plan liet varen.
Een man of vier, vijf sprongen op steigerende paarden rond op een open
plek bij een houtloods. Ze tierden en schreeuwden en probeerden bij een paar
jonge kerels te komen, die achter de bomenrij bij de aanlegsteiger waren; maar
het lukte niet. Iedere keer als een van de ruiters probeerde de jongens van de
rivierzijde te naderen, werd er op hem geschoten. De twee jongens, die zich
hadden verschanst, zaten rug aan rug achter een houtstapel, zodat ze beide
richtingen in het oog konden houden.
Langzamerhand kregen de mannen genoeg van dat doelloze geschreeuw
en gedraaf. Ze reden terug naar de loods, maar een van hun tegenstanders
richtte zich op van achter zijn houtstapel en liet met een goedgericht schot
een van hen uit het zadel tuimelen. Direct sprongen de anderen van hun paard
om de gewonde naar de loods te dragen. Op hetzelfde ogenblik gingen de twee
jongens aan de haal. Ze waren halverwege de boom, waarin ik me verborgen
had, eer de mannen het in de gaten kregen. Direct sprongen ze weer op hun
paarden om de achtervolging in te zetten. Ze wisten wel op de jongens in te
lopen, maar de voorsprong was al te groot geworden; de jongens bereikten de
houtstapel vlak voor mijn boom en kropen, er achter, zodat ze de mannen weer
uit een hinderlaag konden bestoken. Een van de jongens was Buck, de andere
een magere jongeman van een jaar of negentien.
De mannen reden nog even zoekend rond en gaven het toen op en
verdwenen. Zodra ze uit het gezicht waren, riep ik dat tegen Buck. Eerst wist
hij niet hoe hij het had, toen hij mijn stem uit de boom hoorde komen. Hij was
stomverbaasd. Hij zei me goed uit te blijven kijken en het hem direct te vertellen
als de mannen weer in zicht kwamen. Hij vermoedde dat ze de een of andere
sluwe streek in de zin hadden en wel niet lang weg zouden blijven. Ik wilde
dat ik maar niet in die boom was geklommen, maar ik durfde er toch ook niet
uit te komen. Buck ging verschrikkelijk te keer. Hij hoopte dat hij en en zijn
neef Joe (dat was de andere jongen) die dag nog de kans zouden krijgen
wraak te nemen. Hij zei, dat zijn vader en zijn twee broers waren doodgeschoten
en ook twee of drie van hun vijanden. De Stepherdsons waren in een hinderlaag
gaan liggen en Bucks vader en broers hadden er verstandiger aan gedaan
eerst op de andere mannen van de familie te wachten .-- de Stepherdsons
waren te sterk voor hen geweest. Ik vroeg hem wat er van de jonge Harney
en van juffrouw Sophia was geworden; hij vertelde, dat die veilig en wel de
andere oever hadden bereikt. Dat deed me plezier en dat zei ik ook. Maar
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Buck begon ontzettend te razen omdat hij Harney niet had geraakt; hij had
hem alleen maar de hoed van het hoofd geschoten.
Plotseling klonken er felle schoten uit drie of vier geweren de mannen
waren zonder hun paarden door de bossen geslopen en zij bestookten de
jongens nu in de rug. Buck en zijn neef sprongen op en renden naar de rivier;
zij waren allebei gewond. Toen ze met de stroom meezwommen, holden de
mannen schietend langs de oever, onder het uitroepen van wraakzuchtige
strijdkreten. Ik voelde me zo ziek, dat ik bijna uit de boom was getuimeld.
Ik zal niet alles vertellen wat er verder gebeurde r dan zou ik me weer net
zo ellendig voelen als toen. Ik wilde dat ik die avond na het ongeluk met het
vlot maar nooit daar aan land was gekomen om zulke afschuwelijke dingen
mee te maken. Nooit van mijn leven raak ik de herinnering daaraan weer kwijt
en vaak genoeg droom ik er 's nachts van.
Ik bleef in de boom tot het donker was geworden; ik durfde gewoonweg niet
naar beneden. Soms hoorde ik ver weg in het bos nog het geknal van geweren
en tot tweemaal toe zag ik kleine groepjes gewapende mannen langs de houtloods galopperen, zodat ik begreep dat de strijd nog steeds aan de gang was.
Ik voelde me erg terneergeslagen en nam me voor, nooit meer in de buurt van
dat huis te komen, want ik voelde me ook schuldig aan alles wat er was gebeurd.
Het werd me nu duidelijk, dat op dat briefje het uur had gestaan waarop
juffrouw Sophia haar beminde Harney ergens zou ontmoeten om met hem
weg te lopen. En het drong nu ook tot me door, dat ik haar vader over dat
briefje en over de vreemde manier, waarop ze zich daarna had gedragen, had
moeten inlichten. Misschien had hij haar dan opgesloten en dan zouden al
die verschrikkelijke dingen niet gebeurd zijn.
Toen ik uit de boom kwam, kroop ik een eind langs de rivieroever en daar
vond ik half in het water, de lichamen van de beide jongens. Ik sleepte hen
aan de kant, bedekte hun gezichten en maakte toen, dat ik zo gauw mogelijk
wegkwam. Toen ik Bucks gezicht bedekte, moest ik even huilen, want hij was
erg aardig voor me geweest.
Het was intussen helemaal donker geworden. Ik bleef zo ver mogelijk uit
de buurt van het huis en liep dwars door het bos in de richting van het moeras.
Jim was niet op zijn eilandje. Ik haastte me dus naar de kreek en kroop tussen
de wilgen door, hevig verlangend meteen op het vlot te springen om die
afschuwelijke plek te verlaten. Maar het vlot was verdwenen! Ik voelde me
wanhopig en wel een minuut lang was ik ademloos van angst. Toen slaakte ik
een kreet.
Geen tien meter van me vandaan klonk een stem: „Lieve help, ben jij daar,
mannetje? Maak toch niet zo'n lawaai!"
Het was Jims stem en nog nooit eerder was een geluid me zo welkom
geweest. Ik liep een eindje langs de oever en sprong aan boord; Jim pakte me
vast en drukte me tegen zich aan, zo blij was hij dat hij me weer zag.
„De hemel zij dank, jong, dat je er weer bent. Ik dacht dat je alwéér dood
was. Jack was hier en die zei, dat ze je hadden doodgeschoten. Dat nam hij
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aan, omdat je helemaal niet thuis was gekomen. Ik was net bezig het vlot uit
de kreek te halen, om klaar te zijn voor het vertrek zodra Jack zou terugkomen
met de boodschap, dat je werkelijk dood was. 0, wat ben ik blij dat je er weer
bent, jong!,.
„Dat is prachtig," zei ik. „Als ze me niet vinden, denken ze natuurlijk dat
ik dood ben en dat de stroom me heeft meegenomen; ze zullen trouwens aan
de rivier wel iets anders vinden, dat hen in die mening zal sterken. Maar laten
we nu geen tijd meer verliezen, Jim. Duw het vlot maar zo vlug mogelijk af,
zodat we midden op de rivier komen."
Ik voelde me pas weer op mijn gemak, toen het vlot twee mijl verder midden
op de Mississippi dreef. We hingen onze lantaarn weer op en waren het er
over eens, dat we nu weer helemaal vrij en in veiligheid waren. Sinds de vorige
dag had ik geen hap gegeten. Jim kwam met maïskoeken en karnemelk op de
proppen, en ook nog met wat spek en verse groente ^ er is niets beters in de
wereld dan goedgekookte groente. Terwijl ik zat te eten, praatten we honderd,uit. We hadden het bijzonder naar onze zin. Ik was een en al dankbaarheid,
dat ik aan de vete ontkomen was, en Jim was dankbaar dat hij het moeras
vaarwel had kunnen zeggen. We zeiden tegen elkaar, dat er nergens op de
wereld zo'n mooi huis bestond als ons vlot. Een woning op de wal is altijd
wat eng en broeierig, maar een vlot helemaal niet. Heus, op een vlot voel je je
altijd geweldig vrij en op je gemak.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK

Een paar dagen en nachten gingen voorbij. Eigenlijk moet ik zeggen:
zwommen voorbij, zo rustig en kalm en gladjes ging het allemaal. Zó deelden
we onze tijd in: op de rivier, die hier een machtig brede stroom was van soms
wel anderhalve mijl, voeren we alleen 's nachts. Overdag lagen we goed
verborgen voor de wal. Zodra het eerste licht aan de kim verscheen, hielden
we op met varen om het vlot aan de oever vast te maken en met takken van
wilgen en katoenbomen te bedekken. Daarna zetten we onze vislijnen uit en
liet ons in de rivier glijden om door een zwempartij onszelf wat op te frissen
en af te koelen. Dan gingen we op de zanderige bodem zitten — ergens waar
het water niet verder dan onze knieën kwam --- om de zon te zien opkomen.
Er klonk geen enkel geluid -- het was volkomen stil, alsof de wereld sliep.
Soms hoorden we alleen het zachte gekwaak van de kikkers.
Het eerste dat we zagen als we over het water keken, was een vage lijn: de
bomen op de andere oever. Verder viel er nog niets te zien dan een lichte plek
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aan de hemel, die langzaam groter werd. Heel in de verte klaarde dan even
later ook de rivier op; ze was nu niet zwart meer, maar grijs en er kwamen
donkere vlekken voorbijdrijven, soms heel ver weg. Dat waren bootjes met
koopwaar en de lange strepen waren vlotten. Een enkele keer hoorde je een
roeiriem knarsen en soms verwarde stemmen mompelen. Maar het bleef nog
stil, want die geluiden kwamen van heel ver. Dan doemden er weer strepen
op, die je aan de manier waarop de golven erop braken, herkende als drijvende
boomstammen in de snelle stroom. Je zag ook de mist van het water omhoog
kronkelen en vlak daarna de lucht in het Oosten rood worden, zodat je een
blokhut aan de rand van het bos kon onderscheiden, helemaal op de andere
oever van de rivier. Dan stak er een zacht briesje op, dat je vanuit de verte
wat koelte toewuifde en waarmee een heerlijke geur tot je kwam van de bomen
en de bloemen; maar het rook ook wel eens anders als er dode vissen ronddreven. En dan was het ineens klaarlichte dag, alles glimlachte in de zon en
de zangvogels floten dat het een lieve lust was!
Een beetje rook zou nu niet opvallen. Dus haalden we wat vis van de lijn
en bakten die als een bijdrage tot een warm ontbijt. Daarna lagen we luierend
naar de eenzame rivier te staren, waarbij we nu en dan in slaap vielen. Als we
dan wakker werden en keken wat ons gewekt had, zagen we soms een stoomboot, die hijgend tegen de stroom optornde, maar zó dicht onder de andere
oever, dat je niet zou kunnen zeggen of het een hekwiel- of een zijwielstomer
was. En daarna was er vaak wel een uur lang helemaal niets te horen of te
zien --- niets dan de volkomen eenzaamheid. Maar plotseling kon er dan weer
een vlot voorbijglijden, waarop een man hout stond te hakken, zoals ze dat
zo vaak op vlotten doen. Je zag de bijl flitsen en dan neerkomen zonder dat
je iets hoorde. Pas als die bijl weer omhoog ging en boven het hoofd van de
man was, hoorde je het lawaai van de vorige slag -- zolang had het geduurd
eer het geluid over het water tot je doordrong.
Zo zetten we de dag in, al luierend en luisterend naar de stilte. Op een dag
was er een dichte mist, zodat de mannen op de vlotten en de kleine bootjes, die
voorbijkwamen, op blikken pannen sloegen opdat de stoomboten hen niet
zouden overvaren. Soms kwam een schouw of een vlot zo dicht bij ons in de
buurt, dat we de mensen aan boord konden horen praten en schelden en lachen
— we verstonden alles heel duidelijk, maar we konden geen schimmetje van
hen zien. Je voelde je dan of je beslopen werd, alsof onzichtbare wezens zich
door de lucht voortbewogen. Jim, bijgelovig als hij was, dacht werkelijk aan
onzichtbare wezens, maar ik lachte hem uit en zei: „Niks hoor! Dacht je soms,
dat die zouden zeggen ,Die verdraaide mist'?"
Zodra de avond viel, duwden we het vlot van de kant. Als we het midden
van de rivier hadden bereikt, lieten we het vlot aan zijn lot over, zodat de
stroom er vrij spel mee had; dan staken we een pijpje op, lieten onze benen in
het water bengelen en praaten over koetjes en kalfjes. Bovenkleren droegen
we niet, 's nachts evenmin als overdag ^ tenminste als de muskieten het ons
toestonden. De nieuwe kleren, die de zusters van Buck voor mij hadden
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gemaakt, waren veel te mooi om me prettig te zitten. Bovendien gaf ik helemaal
niet om kleren.
Soms hadden we bijna de hele nacht de volle breedte van de rivier voor
ons zelf. Ginds, aan de overkant van het water, lagen , de eilandjes en de oever.
Maar we zagen niets behalve een vonkje nu en dan, dat een kaars kon zijn
in het venster van een blokhut, of op het water het lichtje op een schouw of
een houtvlot; soms kon je het geluid van een viool horen of een lied, dat van
een schip naar ons over kwam gewaaid. En boven ons hadden we de hemel,
bespikkeld met sterren, waar we op onze rug naar lagen te kijken. We keken
ook vaak naar de vallende sterren, die als een lichtende baan langs de hemel
schoten. Jim meende dat zulke sterren toch over waren en daarom maar uit het
nest werden gegooid.
Zo nu en dan zagen we 's nachts een stoomboot voorbijglijden in het donker;
dan sproeide er vaak uit haar schoorstenen een regen van vonken, die op de
rivier neervielen als een machtig vuurwerk. Dan draaide de boot een bocht om,
zodat haar flikkerende lichtjes verdwenen en het gestamp van de machines
steeds onduidelijker werd, tot het op de rivier weer stil werd als vóór de komst
van de boot. Lang nadat zo'n vaartuig uit het gezicht was verdwenen, bereikten
de golfjes ons pas. Ze deden het vlot zachtjes schommelen. Heel lang heerste
er dan weer een doodse rust, soms alleen onderbroken door gekwaak van
kikkers of andere dierengeluiden in de verte.
Tegen middernacht gingen de mensen op de wal naar bed en bleven de
oevers een paar uur lang geheel in het duister gehuld. Weg waren de lichtjes,
die achter de vensters hadden gebrand! Die lichtjes dienden ons als klok .-zodra er weer eentje zichtbaar werd, wisten we dat de morgen zou aanbreken.
Dan gingen we meteen op zoek naar een plaats, waar we ons vlot konden
vastmaken en verstoppen.
Op een ochtend, vlak voor de zon opging, vond ik een kano. Ik stak er een
stroomversnelling mee over naar de dichtstbijzijnde oever, die niet veel meer
dan honderd meter van ons verwijderd was, en peddelde tusen de cypressenbomen wel een mijl een kreek op om te zien of ik misschien wat bessen zou
kunnen vinden. Juist toen ik een doorwaadbare plaats voor het vee overstak,
kwamen twee mannen zo snel ze konden het pad afrennen. Ik dacht, dat ik
er gloeiend bij was, want als er iemand werd achterna gezeten, zou ik het wel
weer zijn, of anders toch Jim. Ik stond op het punt er met een vaartje vandoor
te gaan, maar ze waren al vlak bij me en begonnen te roepen, dat ik hun leven
moest redden. Ze zeiden, dat ze werden gezocht voor iets dat ze niet hadden
gedaan, en dat er mannen met honden achter hen aanzaten. Ze wilden meteen
in de kano springen, maar ik zei: „Doe dat liever niet. Ik hoor nog niets van
die paarden en honden en jullie hebben dus nog tijd genoeg om een eindje
langs de kreek door de struiken te kruipen. Wanneer jullie daarna eerst door
het water waden en vervolgens pas in de kano stappen, raken de honden het
spoor wel kwijt."
Dat deden ze en zodra ze aan boord waren, ging ik op de ligplaats van ons
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vlot af. Het duurde zeker nog wel vijf of tien minuten eer we in de verte honden
hoorden blaffen en mannen schreeuwen. Aan het geluid merkten we, dat ze
naar de kreek toekwamen, maar zien konden we hen niet. Blijkbaar hadden
ze aan de oever halt gehouden en de omgeving afgezocht. Daar we ons meer
en meer van die plek verwijderden, hoorden we al gauw bijna niets meer. We
hadden toen zowat een mijl tussen de bossen afgelegd en de rivier lag vlak
voor ons. Het was er volkomen rustig, zodat we op ons gemak naar het vlot
konden peddelen, dat helemaal tussen de takken verborgen was en dus een
veilige schuilplaats bood.
Een van de beide mannen was minstens zeventig jaar oud; hij was kaal en
had een grijze baard. Hij droeg een oude verfomfaaide deukhoed, een smerig
hemd van blauwe wol en een voddige oude broek, waarvan hij de pijpen in zijn
hoge laarzen had gestopt. Over zijn arm had hij een lange blauwe pandjesjas
met gladde koperen knopen en evenals zijn metgezel droeg hij een grote,
tamelijk haveloze reiszak. De andere man was zowat dertig jaar en vrij normaal
gekleed.
Toen we na het ontbijt ons gemak er van namen en met elkaar in gesprek
raakten, bleek al heel gauw dat de twee mannen elkaar helemaal niet kenden.
„Waardoor kwam jij in moeilijkheden?" vroeg de oude aan de ander.
„Wel, ik was een middeltje aan het verkopen tegen tandsteen •— en dat
werkte zo probaat, dat ook het glazuur meteen van de tanden ging. Maar ik
bleef in die plaats net één dag langer dan goed voor me was en juist toen ik
bezig was er tussenuit te knijpen, ontmoette ik jou. Toen je vertelde dat ze je
op de hielen zaten en me vroeg je te helpen weg te komen, leek het me beter
er maar samen vandoor te gaan. Zo, dat is mijn hele geschiedenis. En wat heb
jij uitgespookt?"
„Ik trad op in bijeenkomsten voor geheelonthouding. Ik was er zowat een
week mee bezig en de vrouwen vonden het allemaal heel mooi. Het leverde
me iedere dag vijf of zes dollar op, want ik liet iedereen een dubbeltje betalen,
kinderen uitgezonderd. Het ging steeds beter met de zaken, totdat gisterenavond opeens het gerucht de ronde deed, dat ik zelf niet vies was van een
glaasje. De mannen, die natuurlijk woedend op mij waren, zonnen op wraak.
Zij zouden in alle stilte met hun honden bij elkaar komen. Ze wilden me een
half uur voorsprong geven en dan de jacht op me openen. Zodra ze me te
pakken hadden, wilden ze me met teer insmeren en door kippenveren rollen.
Ik kwam het nog net op tijd te weten en ik heb toen het ontbijt maar niet
afgewacht --- ik had ineens geen honger meer."
„Wat vind je, oude heer," zei de jongste, „zouden we voortaan niet samenwerken? Denk er maar eens over."
„Ik voel er wel wat voor. Wat voer je meestal uit?"
„Mijn vak is eigenlijk drukker, maar voor de rest doe ik zowat van alles.
Ik verkoop kruiden of andere geneesmiddelen. Verder speel ik toneel,
dramatische rollen, weet je. En ook houd ik nu en dan, een toespraak .-- och,
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ik doe eigenlijk zo van alles, net zoals het te pas komt... als ik maar niet hoef
te werken. En wat zijn jouw bezigheden?"
„Vroeger hield ik er een kwakzalverspractijk op na. En voor de rest ben ik
nogal goed in waarzeggen... als een ander van te voren tenminste voor me
kan uitzoeken wat ik allemaal weten moet. Spreken hoort er ook een beetje bij,
op openluchtbijeenkomsten voor arbeiders vooral."
Een hele tijd bleef iedereen zwijgen; toen zuchtte de jonge man en zei:
„Helaas!"
„Waarom zeg je helaas?" wilde de ander weten.
„Och, ik zit er zo aan te denken, dat ik tot dit leven gedoemd ben en in
Zulk gezelschap moet verkeren." En de man pinkte met een vod van een zakdoek
een traan uit zijn ooghoek.
„Verdraaid nog an toe, vindt meneer ons gezelschap niet fijn genoeg?"
raasde de oude, nogal uit de hoogte en op strijdlustige toon.
„O ja, het is goed genoeg voor me, ik verdien trouwens niet beter. Want
het was mijn eigen schuld, dat ik zo laag gezonken ben. Ik maak u geen enkel
verwijt, mijne heren, verre van dat, ik neem het niemand kwalijk. Ik verdien
niet beter. Hoe de koude wereld me ook behandelt --- ik weet één ding: er zal
ergens een graf voor me zijn. De wereld moge haar eigen weg gaan en me
alles ontnemen... hen die ik lief heb, mijn aardse goederen en al het andere...
ja alles. Maar niet dat éne, dat kan ze me nooit afnemen: er zal een dag komen
dat ik zal neerliggen om alles te vergeten; dan zal mijn gebroken hart rust
vinden." Hij veegde zijn ogen weer af.
„Loop heen met je gebroken hart," zei de oude. „Wat hebben wij met je
gebroken hart te maken? Wij hebben je toch niets gedaan?"
„Nee, dat weet ik. Het is uw schuld niet, heren. Ik ben diep gezonken, maar
ik heb het mezelf aangedaan --- ik alleen. Het is rechtvaardig dat ik lijden
moet --- ik mag niet klagen."
„Wat bedoel je met dat diep gezonken? Wat ben je dan wel geweest?"
„Och, je zult het toch niet geloven; de wereld gelooft het nooit. Laat maar
--- het geeft allemaal niets. Het is het geheim van mijn geboorte."
„Het geheim van je geboorte? Wil je soms zeggen dat..."
„Heren," sprak de jonge man heel plechtig, „ik zal het u onthuIIen, want
ik voel dat ik u vertrouwen kan. Welnu, krachtens mijn afstamming ben ik
een hertog."
Jims ogen puilden uit hun kassen van verbazing, en dat zal met mijn ogen
ook wel het geval zijn geweest. Toen zei de oude: „Dat meen je toch zeker
niet?"
„Ja zeker. Mijn overgrootvader, de oudste zoon van de hertog van Bridgewater, vluchtte tegen het eind van de vorige eeuw uit Engeland naar dit land
om de zuivere lucht van de vrijheid te kunnen inademen. Hij trouwde hier en
toen hij stierf, liet hij een zoon achter. Ongeveer in dezelfde tijd stierf ook zijn
vader. De tweede zoon van wijlen de hertog eigende zich toen de titel en alle
bezittingen toe; de echte hertog, toen nog een kind, werd niet erkend. Ik ben
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van die rechtmatige opvolger de afstammeling in rechte lijn en dus ben ik .de
echte hertog van Bridgewater. En hier zit ik nu, vereenzaamd, uit mijn hoge
staat verstoten, door gewone mensen achtervolgd, door de kille wereld veracht.
Hier zit ik... in lompen en met een gebroken hart, verlaagd tot het gezelschap
van een stel vagebonden op een houtvlot!"
Jim was erg begaan met het lot van de man. Ik trouwens ook. We probeerden
hem te troosten, maar daar wilde hij niets van weten. Troost hielp hem niets,
zei hij, maar wel zou hij graag willen dat we hem erkenden, want er was Wets
dat méér voor hem betekende. We hadden er geen bezwaar tegen, als hij ions
maar vertelde hoe we dat doen moesten. Hij zei, dat we moesten buigen els
we tegen hem spraken en dat hij er recht op had met ,uwe genade' of ,nwe
hoogheid' te worden aangesproken. Maar hij vond het ook niet erg als:we
hem gewoon ,Bridgewater' noemden, omdat dat volgens hem geen naam, maar
een titel was. Een van ons moest hem ook aan tafel bedienen en allerlei
karweitjes voor hem opknappen.
Nou, dat was allemaal gemakkelijk\jenoeg en we deden het dus ook. Zolang
de maaltijd duurde stond Jim naast zijn plaats om hem te bedienen en dan -zei
hij: ,Wil uwe hoogheid hier wat van of daar wat van?' En je kon zien, dat
de jonge man dat erg prettig vond.
Maar de oude zei niet veel meer; hij voelde zich niet erg behaaglijk bij .al
dat geflikflooi voor de hertog. Hij scheen iets op zijn hart te hebben en later
op de middag zei hij opeens: „Hoor nu eens, Bilgewater, ik leef wel erg .,met
je mee, maar je bent hier heus niet de enige, die zoiets heeft meegemaakt."
„Niet?"
„Nee, zeker niet! Je bent heus niet de enige, die uit zijn hoge rang is
verstoten."
„Och kom."
„Nee, heus, je bent niet de enige over wiens geboorte een geheimzinnig waas
hangt." En ja, daar begon hij ook al te huilen.
„Stil nu maar. Vertel liever wat je bedoelt," suste de hertog.
„Bilgewater, kan ik je vertrouwen?" vroeg de oude man, nog wat nasnikkend.
„Tot in het graf!" verzekerde de hertog. Hij klopte de ander op de hand en
zei: „Vertel maar wat er aan de hand is."
„Bilgewater, ik ben de laatste dauphin van Frankrijk!"
Je kunt je voorstellen hoe Jim en ik hem aanstaarden.
„Je bent wat?" vroeg de hertog.
„Ja, mijn vriend, het is maar al te waar. Op dit ogenblik rusten je ogo .op
de arme verdwenen Franse kroonprins, Lodewijk de Zeventiende, de goon
van Lodewijk de Zestiende en Marie Antoinette."
„jij? En dat op jouw leeftijd? Nee! je bedoelt zeker, dat je Karel de Çrote
bent; je moet minstens zes- of zevenhonderd jaar oud zijn."
„Dat heeft de smart gedaan, Bilgewater, alleen de smart. Die heeft me `mijn
grijze haren en mijn vroegtijdige kaalhoofdigheid bezorgd. Ja heren, voor u
ziet u, gehuld in een gelapte katoenen broek en gedompeld in ellendg, de
93

rondzwervende, verbannen, vertrapte en hevig lijdende, maar rechtmatige
kóning van Frankrijk."
'Hij begon weer te huilen en ging zo te keer, dat Jim en ik werkelijk niet
wisten wat we moesten aanvangen. We hadden heel erg met hem te doen,
maar tegelijk waren we er trots op, dat we hem bij ons hadden. Dus gedroegen
we ons tegenover hem net zoals we eerst tegenover de hertog hadden gedaan;
we hoopten hem daarmee te troosten. Hij zei eerst dat het geen zin had, omdat
alleen de dood hem uit zijn lijden kon verlossen. Maar tenslotte wilde hij toch
wel toegeven, dat hij zich beter op zijn gemak voelde als de mensen hem
overeenkomstig zijn hoge staat behandelden door voor hem te buigen als ze
hem aanspraken, hem ,uwe majesteit' te noemen, bij zijn maaltijden te bedienen
en niet te gaan zitten eer ze daartoe werden uitgenodigd. Jim en ik spraken
hem dus als ,majesteit' aan, bedienden hem op zijn wenken en bleven net zo
lang staan tot hij ons veroorloofde plaats te nemen. Dat deed hem echt goed,
zodat hij vrolijker werd en zich volkomen tevreden ging voelen. Maar de hertog
deed erg zuur en scheen helemaal niet in zijn sas met deze gang van zaken.
Toch was de koning heel vriendelijk tegen hem. Hij zei, dat zijn vader en
grootvader een hoge dunk hadden van de hertogen van Bilgewater, die vaak
op het paleis ontvangen werden. Toch bleef de hertog in een slecht humeur,
tot de koning tenslotte zei: ,.Het ziet er naar uit, Bilgewater, dat we nog een
tijd met elkaar op dit vlot moeten doorbrengen. Je moet je kwade humeur dus
maar op stal zetten. Je maakt het er ons alleen maar onaangenaam mee. Het
is mijn schuld niet, dat ik niet als hertog geboren ben, en jij kunt er niets aan
doen dat je niet in een koningswieg hebt gelegen. Waar zou je je dan druk
over maken? Mijn motto is, dat je moet roeien met de riemen die je hebt. We
zijn hier trouwens nog niet zo beroerd terecht gekomen -- volop te eten en een
lui leventje. Vooruit, hertog, geef ons de hand en laten we weer vrienden zijn."
De hertog deed het en Jim en ik waren daar erg blij om. Het maakte een
eind aan alle onbehaaglijkheid en dat deed ons veel plezier, want met kibbelarij
breng je het op een vlot niet ver. Meer dan iets anders heb je daar nodig dat
iedereen het naar zijn zin heeft en de anderen vriendelijk bejegent.
Het duurde niet lang eer ik begreep, dat die twee leugenaars helemaal geen
koning of hertog waren, maar doodgewone opscheppers en bedriegers. Maar ik
zei niets en liet er ook niets van merken; dat is de beste manier om ruzie te
vermijden en niet in moeilijkheden te komen. Ik had er geen enkel bezwaar
tegen hen koning en hertog te noemen, zolang dat helpen kon de lieve vrede
te bewaren. Ik onthulde Jim mijn vermoeden niet, want dat zou geen enkele
zin hebben. Ik had niet veel van mijn vader geleerd, maar dit ene toch wel:
als je met mensen van dit slag wilt verkeren, kun je ze het best hun gang laten
gaan.
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Ze hadden ons heel wat vragen te stellen. Ze wilden weten waarom we het
vlot iedere keer verstopten en overdag altijd aan de kant gingen liggen in
plaats van te varen. En was Jim een weggelopen neger?
„Hoe komt u daarbij," zei ik. „Dacht u soms, dat een neger naar het Zuiden
zou vluchten? Daar is minder vrijheid dan in het Noorden."
Nee, ze moesten toegeven dat zulks onverstandig zou zijn. Maar ik moest
toch op de een of andere manier een verklaring van het geval geven en vertelde
dus: „Mijn familie woonde in Pike County, in Missouri, waar ik geboren ben.
Maar ze gingen allemaal dood, behalve mijn vader en mijn broer Ike. Vader
had toen de boel opgebroken om samen te gaan leven met oom Ben, die een
keuterboerderijtje aan de rivier had, vier en veertig mijl beneden Orleans.
Vader bezat niet veel anders dan schulden en toen we alles hadden verkocht,
bleef er niets over dan zestien dollar en Jim, onze neger. Dat was niet voldoende
om een reis van veertienhonderd mijl te beginnen, zelfs niet als dekpassagiers.
Nu, toen het water begon te stijgen, had vader een meevallertje -- hij pikte
dit vlot uit het water op en daarmee zouden we naar Orleans varen. Maar toen
liet het geluk vader in de steek: op een nacht werden we overvaren door een
stoomboot, zodat we allemaal overboord sloegen en onder het rad van de boot
door moesten duiken. Jim en ik kwamen weer boven, maar vader niet, evenmin
als Ike, die nog maar vier jaar was. We hebben hen nooit teruggezien. De
volgende dagen hadden we nogal wat moeilijkheden, omdat er mensen met
roeibootjes naar het vlot kwamen, die Jim probeerden mee te nemen. Ze dachten
allemaal, dat hij een weggelopen neger was. Nu, daarom varen we nu niet meer
overdag; 's nachts vallen ze ons tenminste niet lastig."
„Ik zal dat varkentje wel wassen," beloofde de hertog. „Het zal me heus
wel lukken een plannetje uit te werken, waardoor we ook overdag kunnen
varen als we er zin in hebben. Vandaag laten we het nog maar zo; we hebben
er helemaal geen behoefte aan bij daglicht in de buurt van dat dorp te komen.
Dat zou misschien niet gezond voor ons zijn."
Tegen de avond leek het te gaan regenen; laag aan de hemel flitste weerlicht
en de bladeren van de bomen begonnen te huiveren -- je kon duidelijk zien,
dat het aardig zou gaan spoken. De hertog en de koning gingen een kijkje
nemen in onze wigwam om te zien of de bedden wel goed waren. Dat van mij
bestond uit een dun laagje stro, maar dat was toch nog beter dan Jims bed,
want die sliep op een tijk, gemaakt van een oude maïszak. Er zat heel wat kaf
tussen de maiskorrels en als je je daar aan prikte, deed dat behoorlijk pijn.
En als je je omdraaide, maakte dat hetzelfde droge geluid als wanneer je rondwentelde in een hoop dode bladeren, zodat je wakker werd van het gedruis.
De hertog verwaardigde zich met mijn bed genoegen te nemen, maar de koning
kon zich daar niet mee verenigen.
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„Ik zou zo zeggen, dat het verschil in stand u duidelijk moest maken dat een
oude maïszak geen geschikt bed is voor mij. Uwe hoogheid kan die beter zelf
nemen.”
Jim en ik hielden weer even ons hart vast, bang als we waren dat ze weer

herrie met elkaar zouden krijgen. We waren dus erg blij, toen de hertog
antwoordde: „Het is nu eenmaal mijn levenstragiek, altijd in de modder getrapt
te worden onder 'de hiel van de verdrukking. De tegenspoed heeft mijn eens
zo trotse geest gebroken; ik geef dus toe en onderwerp me maar weer. Het
leven laat zich toch niet veranderen. Ik sta alleen in de wereld en zal mijn leed
dapper dragen."
Zodra het goed donker was, staken we van wal. De koning droeg ons op,
zo ver mogelijk van de oever te blijven en niet eerder licht te maken voor we
een flink stuk voorbij het dorp waren. Na een tijdje kwamen er een heleboel
lichtjes in zicht. Dat was natuurlijk het dorp en in alle stilte dreven we voorbij,
tot we een halve mijl verder waren. Even later hesen we onze lantaarn in de
mast.
Toen het zowat tien uur was, begon het te stortregenen en stak er een flinke
storm op. Bliksemschichten schoten uit de hemel en de ene ratelende donderslag
weerklonk na de andere. De koning gelastte ons op wacht te blijven tot het
weer beter werd; hij en de hertog trokken zich voor de nacht in onze wigwam
terug. Zelfs al had ik een bed gehad, dan zou ik toch niet naar binnen zijn
gegaan. Zulk 'n noodweer maak je nu eenmaal niet iedere dag mee. Alle
mensen, wat ging die wind tekeer! En ieder ogenblik kwam er een bliksemflits,
die de witgekuifde golven over een halve mijl in de omtrek fel deed oplichten.
Dan zag je dwars door het regenfloers heen de eilandjes liggen en de bomen,
diep buigend onder het geweld van de storm. Direct daarop volgde een
knetterende donderslag, die langzaam voortratelde en wegstierf. Dan was er
weer een nieuwe bliksemflits en opnieuw dat oorverdovende rollen van de
donder. De woeste golven spoelden me nu en dan haast van het vlot af, maar
het kon me niets schelen dat ik drijfnat werd. Ik hoefde ook geen angst te
hebben te zullen stranden, want het bliksemlicht hield zo gestadig aan, dat we
het gevaar onmiddellijk zouden zien en de obstakels tijdig uit de weg konden
gaan.
Ik had de middelste wacht aan dek, maar toen het tijd was, voelde ik me al
aardig slaperig. Jim zei dat hij de eerste helft wel van me zou overnemen; in
zulke dingen was hij altijd erg geschikt. Ik kroop de wigwam binnen, maar de
koning en de hertog hadden zoveel ruimte in beslag genomen, dat er voor mij
zowat niets overbleef. Ik zocht daarom buiten een plekje op, zonder me veel
van de regen aan te trekken. Het was warm genoeg en de golven waren nu
ook niet zo hoog meer. Maar om een uur of twee kwamen ze al hoger en hoger
en Jim was al van plan me wakker te maken. Hij veranderde echter van
gedachten, omdat hij meende dat het nog geen kwaad kon. Maar daar vergiste
hij zich toch in. Even later sloeg er een enorme roller over het vlot, die me
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van boord spoelde. Jim lachte zich haast dood; ik heb trouwens nog nooit
iemand gezien, die zo goedlachs was als hij.
Ik nam de wacht over en Jim, was nog maar net gaan liggen of hij snurkte
al. Ook de storm ging nu liggen en toen ik in een hut op de oever het eerste
lichtje zag verschijnen, maakte ik Jim wakker, waarna we het vlot weer een
schuilplaats bezorgden voor de dag.
Na het ontbijt haalde de koning een vettig pak kaarten voor de dag en om
een inzet van vijf cent per spelletje begon hij met de hertog te spelen. Toen
ze er genoeg van kregen, verwaardigden ze zich een ,plan de campagne' te
maken, zoals ze het noemden. De hertog dook in zijn reistas en scharrelde er
een heel stel strooibiljetten uit op, die hij met luide stem ging voorlezen. Op
het eerste biljet stond dat ,de beroemde doktor Armand de Montelban uit
Parijs' een lezing zou houden over ,de wetenschap van de schedelkunde' in
die en die plaats, op die en die dag, tegen een toegangsprijs van tien cent.
,Voorziet u van een schets van uw karakter tegen de prijs van vijf en twintig
cent per stuk.' De hertog zei, dat hij die dokter was. Op een ander biljetje
was hij de ,wereldvermaarde Shakespeare-vertolker Garrick Junior van het
Drury Lane Theater in Londen.' Volgens weer andere strooibiljetten bezat hij
nog een heleboel andere namen en een heleboel andere schitterende gaven.
„Maar de muze van de toneelspeelkunst is mij toch het liefst," verzekerde
hij. „Hebt u ooit op de planken gestaan, sire?"
„Nee," zei de koning.
„Dat zal dan gebeuren nog vóór u drie dagen ouder bent, gevallen grootheid," zei de hertog. „In de eerste de beste behoorlijke plaats die we bereiken,
gaan we een zaal huren en het zwaardgevecht vertonen uit Richard de Dérde
of de balconscène uit Romeo en Julia. Hoe lijkt u dat?"
„Ik ben van top tot teen te vinden voor alles wat geld oplevert, Bilgewater.
Maar, zie je, ik weet geen sikkepit van toneelspelen af en ik ben evenmin vaak
naar de comedie geweest. Ik was nog veel te klein toen mijn vader toneelspelers
in het paleis liet optreden. Denk je, dat je het me leren kunt?"
„Gemakkelijk genoeg"
„Dat is dan in orde. Ik snak er naar om weer eens wat nieuws aan te pakken.
Laten we maar meteen beginnen."
De hertog begon hem dus alles te vertellen; wie Romeo was en wie Julia.
Hij voegde er aan toe, dat hij gewoonlijk Romeo speelde, zodat de koning Julia
zou moeten zijn.
„Maar als Julia nog zo'n jong ding is, hertog, zullen mijn kale hoofd en mijn
witte baard haar toch wel een beetje gek staan."
>O, maakt u daar maar geen zorgen over r- die eenvoudige mensen zullen
het niet eens in de gaten hebben. Daar komt nog bij, dat je in costuum speelt
^n dat maakt een geweldig verschil. Julia staat op het balcon van de maneschijn
te genieten voor ze in haar bed stapt; ze heeft dus haar nachtpon aan en een
geplooide slaapmuts op. Hier heb ik de pakjes voor onze rollen."
Er kwamen een paar costuums van gordijnstof voor de dag, die de middel97

eeuwse wapenrusting van Richard de Derde en de andere knaap moesten
voorstellen, benevens een lange witkatoenen pon en een bijbehorende geplooide
slaapmuts. De koning was er tevreden mee en dus greep de hertog zijn boek
en las hem brallend de rollen voor, terwijl hij pralend rondstapte en zijn
woorden met brede begaren ondersteunde om te laten zien hoe het allemaal
gedaan moest worden. Toen gaf hij het boek aan de koning om hem zijn rol
uit het hoofd te laten leren.
Drie mijl voorbij de bocht lag een nietig dorpje en na het avondmaal zei de
hertog, dat hij een plan had uitgewerkt om overdag verder te trekken zonder
dat Jim gevaar zou lopen; hij wilde daarom naar het dorp gaan om dat zaakje
even op te knappen. De koning wilde wel met hem mee, om te zien of hij niet
iets bijzonders op de kop kon tikken. Omdat onze koffie op was, zei Jim dat
ik maar met hen mee moest gaan in de kano, teneinde in het dorp een nieuwe
voorraad op te doen.
Toen we er aankwamen, was er geen sterveling te bekennen; de straten
waren uitgestorven alsof het Zondag was. Ergens in een achtertuintje ontdekten
we een neger, die daar zat te zonnen. Hij zei dat iedereen, die er niet te jong,
te oud of te ziek voor was, naar een openluchtbijeenkomst was gegaan, die een
paar mijl verder in het bos werd gehouden. Nadat hij zich de weg had laten
wijzen, opperde de koning het plan er heen te gaan, dan zou hij eens laten
zien hoe hij op zo'n bijeenkomst gewoon was te doen. En ik mocht met hem mee.
De hertog zei, dat hij op zoek was naar een drukkerij. Na een poosje vonden
we iets, een nietig bedrijfje boven een timmermanswerkplaats. De drukkers en
de timmerlieden waren naar de bijeenkomst gegaan, maar de deuren waren
niet afgesloten. Het was een vuile, rommelige werkplaats; alles zat onder de
drukinkt en de muren waren volgeplakt met biljetten, waarop paarden en
mensen stonden afgebeeld. De hertog trok zijn jasje uit en zei, dat het wel
voor elkaar zou komen. En wij, de koning en ik, gingen op weg naar de
samenkomst.
Na een half uurtje waren we er; we waren helemaal bezweet, want het was
een afschuwelijk warme dag. Er waren zeker wel duizend mensen uit heel de
omtrek samengestroomd. Het bos stond vol wagens en afgespannen paarden;
ze waren aan de bomen vastgemaakt en vulden hun buiken uit voedertroggen,
terwijl zij met hun staarten zwiepten om zich de vliegen van het lijf te houden.
Van latten en takken waren kraampjes opgetrokken, waarin limonade en
gemberbrood werd verkocht of watermeloenen, maïskolven en andere eetwaren.
In net zulke kramen, maar dan natuurlijk veel groter, werden toespraken
gehouden. Ze waren vol mensen, die een zitplaats hadden gevonden op banken,
gemaakt van ruwbewerkte boomstammen. Leuningen hadden de banken niet.
De sprekers stonden op een hoog podium aan het uiteinde van de keet. De
vrouwen hadden zonnehoeden op en linnen of wollen jurken aan; alleen een
paar jongere meisjes droegen katoenen japonnen. Heel wat van de jongemannen
waren op blote voeten en de kinderen hadden niets aan dan een groflinnen
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hemd en broekje. Verscheidene oudere vrouwen zaten te breien en heel wat
jongens en meisjes maakten elkaar stiekem het hof.
Ineens ontdekte ik, dat de koning naar voren gedrongen was. Je hoorde hem
boven allen uit en even later stormde hij het podium op. De organisator van
deze merkwaardige bijeenkomst verzocht hem de mensen toe te spreken. Hij
deed het en vertelde, dat hij al dertig jaar een zeerover was. Al die tijd had hij
de Indische Oceaan onveilig gemaakt, maar de vorige lente was zijn bemanning
in verbitterde gevechten aanzienlijk geslonken en daarom was hij naar huis
gekomen om nieuwe mannen aan te werven. Maar gelukkig hadden onbekenden
hem de vorige avond beroofd en hem van de stoomboot afgegooid zonder een
cent op zak. Het was de grootste weldaad, die hij ooit had ondervonden, want
nu was hij een ander mens geworden en voor de eerste keer in zijn leven
werkelijk gelukkig. Zo arm als hij was, zou hij terugkeren naar de Indische
Oceaan en door eerlijke arbeid op die reis in zijn levensonderhoud voorzien.
De rest van zijn leven zou hij geen ander doel meer kennen dan alle zeerovers
weer op het goede pad te brengen. Hij kende iedere zeerover die de oceaan
onveilig maakte, en iedere keer als hij van zo'n piraat een goed mens maakte,
zou hij zeggen: „Je moet mij er niet voor bedanken; die dank komt alleen toe
aan de brave mensen op de openluchtsamenkomst in Pokeville, die ware
weldoeners van de mensheid --, en aan hun onvolprezen leider, de oprechtste
vriend, die een zeerover ooit zou kunnen vinden!"
Daarna barstte hij uit in tranen en dat deden de anderen ook. Iemand riep
uit: ,Laten we een inzameling voor hem houden!' Wel een half dozijn mannen
sprongen op om geld op te halen, maar toen klonk een stem: „Laat hijzelf maar
met de hoed rondgaan!" Daar was iedereen het mee eens.
En zo ging de koning met zijn hoed tussen al die mensen, zich voortdurend
de ogen afwissend en de goede gevers dankend voor hun mildheid jegens de
arme zeerovers op de verre zeeën. De mensen nodigden hem uit nog een week
te blijven; iedereen bood hem onderdak aan en zei, het als een eer te beschouwen
wanneer hij hun gastvrijheid zou willen aanvaarden. Maar hij antwoordde dat
hij toch maar liever zo gauw mogelijk naar de Indische Oceaan terugging,
teneinde zijn taak onder de zeerovers te beginnen.
Toen we op het vlot terug waren en hij zijn buit natelde, bleek hij zeven en
tachtig dollar en vijf en zeventig cent te hebben opgehaald. Hij had toen hij
door het bos terugkeerde, ook nog een grote kruik whisky onder een van de
wagens gevonden en die had hij meteen maar meegebracht. Alles bij elkaar
genomen was de koning ervan overtuigd, dat hij nog nooit zo'n goede dag
had gekend.
Vóór de koning kwam opdagen, had de hertog in de veronderstelling geleefd
dat hij de beste zaken had gedaan. Maar daarna had hij niet meer zo'n hoge
dunk van zichzelf. Hij had op die drukkerij een paar boeren ontvangen, die
aanplakbiljetten wilden laten maken voor een verkoping van paarden en hij
had het geld, dat vooruit werd betaald, opgestreken. En verder had hij vier
dollar in de wacht gesleept voor advertenties in het plaatselijk dagblad, die
99

Warmaal tien dollar zouden hebben gekost. Eerst hadden de klanten hem met
hout en uien willen betalen, zoals daar de gewoonte was; maar hij zei dat hij
de zaak juist had overgenomen en dat hij de prijs ío laag mogelijk had gesteld
op voorwaarde dat iedereen in contanten betaalde. Al met al bracht de hertog
negen en een halve dollar mee en hij vond dat hij daar een flink stuk werk
voor verzet had.
Toen liet hij ons een biljet zien, dat hij voor ons had gedrukt zonder er iets
voor te rekenen. Het droeg de afbeelding van een weggeloper neger, die een
bundel aan een stok over zijn schouder had. Daaronder stond ,Driehonderd
dollar beloning' en de verdere tekst was een nauwkeurige beschrijving van jim.
Er werd van hem verteld, dat hij de vorige winter van een plantage veertig mijl
van Orleans was weggelopen; wie hem zou vangen en terugsturen, ontving
de beloning en kreeg zijn onkosten vergoed.
„Zo," zei de hertog, „nu kunnen we voortaan ook overdag varen als we
dat willen. Als iemand nieuwsgierig wordt, binden we Jim aan handen en
voeten met een stuk touw en we leggen hem in de wigwam. Dan laten we dit
biljet zien en vertellen dat we hem op de rivier gepakt hebben, maar dat we
geen geld hadden om met de stoomboot te gaan. Daarom hebben we het vlot
van vrienden geleend, om hem af te leveren en de beloning in ontvangst te
nemen. Als we handboeien en kettingen hadden, zou het nog beter zijn; maar
dat lou weer niet zo goed kloppen met het verhaal over onze armoede. We
moeten de verhoudingen in het oog houden, zoals we dat op het toneel zeggen."
We vonden het allemaal heel slim van de hertog. We waren het er mee
eens, dat het overdag varen nu geen moeilijkheden meer zou opleveren. Maar
die nacht zouden we er voor moeten zorgen, zover mogelijk uit de buurt van
het dorp te komen, omdat de ijver van de hertog in die drukkerij wel heel wat
deining zou veroorzaken; daarna konden we net zo lang doorvaren als we
maar wilden.
We maakten zo weinig mogelijk lawaai en vertrokken pas om tien uur
's avonds; zover mogelijk van de oever gleden we het dorp voorbij. Onze
lantaarn staken we pas aan zodra we helemaal uit het gezicht van de bewoners
waren verdwenen.
Toen Jim me 's morgens om vier uur wakker maakte om de wacht van hem
over te nemen, vroeg hij: „Wat denk je, Huck, zouden we op onze tocht nog
meer van die koningen tegenkomen?"
„Nee," antwoordde ik, „dat denk ik niet."
„Nu, dat is dan maar goed ook. Een of twee kan me niet schelen, maar dat
is dan ook welletjes. Die koning van ons is aardig luidruchtig en de hertog doet
niet veel voor hem onder."
Ik ontdekte dat Jim had geprobeerd hem Frans te laten praten, zodat hij eens
kon horen hoe dat wel klonk. Maar de koning had gezegd dat hij al zó lang
uit zijn land weg was, dat hij de taal helemaal vergeten was.
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De zon was al lang op, maar we voeren maar steeds verder met ons vlot.
We dachten er nog niet aan, ergens aan te leggen. De koning en de hertog
waren na een tijdje ook te voorschijn gekomen; ze waren wat stijf in hun botten,
maar nadat ze overboord waren gesprongen en een eindje hadden gezwommen,
ging het al weer veel beter. Na het ontbijt ging de koning op een punt van het
vlot zitten, trok zijn laarzen uit, stroopte zijn broekspijpen op en liet zijn benen
in het water hangen. Toen stak hij een pijp op en begon „Romeo en Julia" uit
zijn hoofd te leren. Zodra hij dacht het wel aardig onder de knie te hebben,
begon hij met de hertog te repeteren. De hertog liet het hem steeds weer
herhalen en deed hem voor hoe hij iedere zin zeggen moest, hoe hij moest
zuchten en de hand op zijn hart leggen. Na een poosje zei hij, dat het nu al
vrij aardig ging. „Alleen moet je dat ,Romeo' niet loeien zoals een stier het zou
doen --- je moet het zachtjes zeggen en een beetje kwijnend --- zo: R-o-o-meo!
Want Julia is een lief, zacht meisje, bijna nog een kind, weet je, en dat jankt
nu eenmaal niet als een jakhals.
Daarna haalden ze een paar lange zwaarden voor de dag, die de hertog van
een paar eikenhouten latten had gemaakt; daarmee gingen ze samen het
zwaardgevecht repeteren. De hertog noemde zichzelf Richard de Derde en
het was een prachtig schouwspel hen over het vlot te zien steigeren. Maar op
een gegeven ogenblik struikelde de koning, zodat hij overboord viel. Toen
gingen ze maar wat uitrusten en elkaar vertellen welke avonturen ze vroeger
zo al op de rivier hadden beleefd.
Na het eten zei de hertog: „Zo, Capet, nu gaan we er een eerste klas voorstelling van maken. Maar dan moeten we nog wat bij leren. We moeten toch
zeker iets hebben als het publiek om een toegift vraagt? Ik kan dan een Schotse
zwaarddans doen of de horlepiep dansen. Maar jij --- laat me eens kijken, ja,
ik heb het al -- jij doet de monoloog uit Hamlet."
„De wat van Hamlet?"
„De monoloog, weet je; dat is het beroemdste van, alles wat Shakespeare ooit
heeft geschreven! Dat pakt het publiek altijd. Het is machtig mooi! Het staat
niet in mijn boek .— ik heb niet meer dan een deeltje -- maar ik zal het wel
even uit mijn geheugen opdiepen. Laat me maar een paar minuten heen en
weer lopen om te zien of mijn herinnering me niet in de steek laat."
In diep gepeins verzonken slenterde hij het vlot op en neer, nu eens hevig
zijn wenkbrauwen fronsend, dan weer de hand langs het voorhoofd strijkend,
terwijl hij kreunend achteruit wankelde; het ene ogenblik slaakte hij een diepe
zucht om zich even later een traan uit het oog te pinken. Het was een prachtig
gezicht hem zo bezig te zien. Langzamerhand dook de tekst uit zijn geheugen
op en toen het zover was, vroeg hij ons hem even aandacht te schenken.
Hij nam een zeer voorname houding aan, het ene been even voor het andere,
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zijn armen wijd uitgestrekt en zijn hoofd achterover gebogen, zodat hij de lucht
inkeek. Daarna begon hij tandenknarsend te razen en te tieren en tijdens zijn
toespraak brulde hij het uit, terwijl hij brede gebaren maakte, zijn borst liet
zwellen en op een heel andere manier toneel speelde dan ik het ooit van mijn
leven had gezien. Zo luidde de tekst, die ik spelenderwijs leerde, terwijl hij
bezig was hem de koning in het hoofd te stampen ^- al durf ik er niet voor
instaan dat deze woorden veel lijken op Hamlets monoloog:
Te zijn of niet te zijn, die priemstoot doet
D'ellende tot zo hoge leeftijd komen;
Want wie zou lasten dragen, tot 't woud van Biraam kwam naar Dunsinane,
Zo niet de vrees voor iets, dat na de dood
De slaap der onschuld zou vermoorden,
Dat tweede leven der natuur?
En liet ons liever schieten met de pijl van 't wilde lot
Dan reppen ons naar elders, waar wij niets van weten?
Die overweging doet ons aarzlen:
Wek Duncan met uw kloppen! Als gij 't slechts vermocht ...
Want wie verdroeg de spot en smaad der wereld,
Des onderdrukkers dwang, des hoogmoeds hoon.
De traagheid van 't gerecht en rust, die 't wee zou brengen
In 't holle van de nacht, wanneer het kerkhof geeuwt
In passende kledij van plechtig zwart,
Als niet het onbekende land, vanwaar geen reiziger ooit keert,
Zijn vale smetstof over 't aardrak blies.
Dit levenseinde zou men needrig wensen. Maar zwijg toch, Gij,
Mijn dierbare Ophelia: laat uw stem niet horen,
Doch haast u naar een klooster. Gal
De oude vond het een mooie toespraak en het duurde niet lang of hij maakte
er een prachtige voordracht van. Het leek wel of hij een geboren Hamlet was;
wanneer hid goed op dreef was en er zich een beetje bij opwond, was het een
waar feest hem zijn hart te zien ophalen.
Zodra we er de kans voor kregen, liet de hertog in een dorpje 'n stuk of
wat aanplakbiljetten drukken. Op onze verdere tocht ging het ongewoon
levendig op het vlot toe; er kwam geen eind aan de zwaardgevechten en de
repetities. Op een ochtend, toen we ergens in het Zuiden van de staat Arkansas
voeren, kregen we in een grote bocht van de rivier een klein dorpje in het oog.
Driekwart mijl daar vandaan legden we het vlot vast, in de monding van een
kreek, die zó was ingesloten door cypressen dat het wel een tunnel leek. Met
ons allen, behalve Jim natuurlijk, trokken we er met de kano op af, om te zien
of er in het dorp kans was op het geven van een voorstelling.
We boften geweldig, want juist die middag zou er een circus optreden en
van alle kanten kwamen de boeren uit de omgeving, te paard en in de vreemdsoortigste voertuigen, het plaatsje binnenstromen. Het circus zou alleen
's middags een voorstelling geven en dat gaf ons een prachtige kans voor de
103

avond. De hertog huurde een zaal en we gingen het hele dorp door sin onze
biljetten aan te plakken. Daar stond op te lezen:
Heropvoeringen van Shakespeare!!
Buitengewone attractie!
Eén enkele avond!
De wereldvermaarde treurspelspelers
David Garrick Junior van het Drury Lane Theater in Londen
en
Admund Kean Senior van het Koninklijke Hayworth Theater,
Whitechapel, Pudding Lane, Londen en van de
Koninklijke Theaters op het Vasteland
in hun sublieme Shakespeare-schouwspel,
getiteld
De Balton-Scène
uit
ROMEO EN JLiLIA ! ! !
Mc Garrick
Romeo
Mr. Kean
Julia
Bijgestaan door alle leden van het gezelschap!
Nieuwe costuums, nieuwe decors, nieuwe requisieten!
Bovendien
Het sensationele, meesterlijke en bloedstollende
Zwaardgevecht
uit
RICHARD DE DERDE ! ! I
Verder
(op speciaal verzoek)
Hamlets onsterfelijke monoloog!!
door de beroemde Kean!
Door hem voorgedragen op 300 opeenvolgende avonden in Parijs!
Slechts één enkele avond,
ten gevolge van bindende engagementen in Europa!
Toegangsprijs 25 cent; kinderen en bedienden 10 cent.
Nadat we de biljetten hadden aangeplakt, slenterden we nog wat door het
dorp. De winkels en huizen waren bijna allemaal bouwvallige hutten, waaraan
nooit een streek verf verspild was. Ze stonden drie of vier voet boven de begane
grond op palen, om buiten het bereik van het water te blijven als de rivier
buiten haar oevers stroomde. Rondom alle huizen waren tuintjes, maar de
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mensen schenen hier niets anders te kweken dan onkruid, wat zonnebloemen
en vuilnishopen, kapotgetrapte laarzen en schoenen, gebroken flessen, lompen
en afgedankte potten en pannen. De schuttingen waren gemaakt van verschil.
lende planken, die te hooi en te gras aan elkaar waren gespijkerd; ze stonden
schots en scheef tegen elkaar aan en helden naar alle kanten over. Sommige
van die schuttingen waren met witkalk bestreken, maar volgens de hertog kon
je duidelijk zien, dat dit ongeveer in de tijd van Columbus gebeurd moest zijn.
In de meeste tuinen wroetten varkens rond, die nu en dan door de bewoners
werden weggejaagd.
De winkels lagen allemaal aan die ene straat. Aan de voorkant hadden ze
witte zonneschermen van een grof weefsel en aan de palen, waarmee die werden
opgehouden, bonden de boeren uit de omtrek hun paarden vast. Onder de
zonneschermen stonden lege manufacturenkisten, waarop lanterfanters de héle
dag rondlummelden. Ze voerden niets anders uit dan met hun messen in de
kisten te kerven, tabak te pruimen, te geeuwen, te gapen en zich uit te rekken
echt een fijn gezelschap! Ze droegen bijna allemaal grote gele strohoeden,
bijna zo groot als een paraplure, maar niemand had een jas of vest aan. Ze
noemden elkaar Bill en Buck en Hank en Joe en Andy, spraken sloom en slordig
en scholden om het andere woord. Andere nietsnutten stonden tegen de palen
geleund; ze hadden hun handen in hun zakken en haalden die er alleen uit als
ze zich wilden krabben of om van iemand een pruimpje tabak te lenen. Je
hoorde bijna geen andere gesprekken dan: „Geef me een pruimpje, Hank."
„Niks hoor --- ik heb er zelf nog maar een. Vraag maar aan Bill."
Misschien deed Bill het dan; maar even vaak loog hij, dat hij zelf niets meer
had. Een stuk of wat van die leeglopers bezaten geen cent op de wereld, zelfs
geen draadje tabak. Als ze wilden pruimen, moesten ze tabak ,lenen'. Dan
zeiden ze tegen een van de anderen: „Ik wilde dat je me een pruimpje gaf, Jack,
ik heb net mijn laatste tabak aan Ben Thompson gegeven." Dat was dan
natuurlijk zo goed als zeker een leugen, waar niemand dan een vreemdeling
in zou lopen. Omdat Jack geen vreemdeling is, zegt hij echter: „Jij hebt hem
tabak gegeven, hè? Ga nou! Je moest maar eens beginnen met me al die
pruimpjes terug te geven, die je al van me geleend hebt, Buckner, dan wil ik
je desnoods wel een paar kilo lenen en dan hoef je er nog niet eens rente voor
te betalen."
„Ik heb je er laatst toch zeker een heleboel van teruggegeven?"
„Ja zeker, zes pruimpjes misschien. Maar ik had je tabak uit de winkel
geleend en je hebt me eigen teelt teruggegeven."
In de winkel kocht je geperste zwarte tabak, maar deze knapen kauwden
meestal op ruwe tabaksbladeren, die ze in elkaar gedraaid hadden, Als ze een
pruimpje leenden, sneden ze er niet netjes een stuk af, maar ze nemen de streng
tabak tussen hun tanden en trokken eraan tot ze de andere helft in hun hand
hielden. Soms keek de eigenaar van de tabak dan treurig naar het restant, dat
hij terug kreeg, en zei sarcastisch: „Geef mij liever jouw pruim, dan kun jij dit
stukje wel houden."
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Alle straten en wegen in het dorp bestonden uit klinkklare modder, waarin
op sommige plaatsen je voeten helemaal wegzonken. Overal wroetten enknorden halfverwilderde varkens. Nu en dan zag je een bemodderde zeug met
een heel stelletje biggetjes achter zich aan over de weg kuieren en midden op
het rijpad stilhouden, zodat de mensen om haar heen moesten lopen. Daarna
strekte ze zich op haar gemak uit, deed haar ogen dicht, liet de biggetjes drinken
en zag er zo gelukkig uit of ze er nog voor betaald kreeg ook. Maar het duurde
niet lang of de een of andere lanterfanter begon te schreeuwen: „Hé, daar,
wat moet dat? Pak ze, Pluto!" Afgrijselijk krijsend ging de zeug er dan van
door, met aan elke kant twee of drie honden, die naar haar oren hapten, en
met misschien wel drie of vier dozijn straatterriers in de achterhoede. Dan
sprongen alle leeglopers op om de stoet na te kijken, tot hij uit het gezicht
verdwenen was; ze sloegen zich op de knieën van het lachen en verheugden
zich over het lawaai. Daarna luierden ze verder, net zo lang tot er ergens een
paar honden gingen vechten. Niets maakte hen zo wakker als een hondengevecht.
Hoe dichter het bij de middag kwam, hoe voller het op straat werd met
paarden en wagens. En nog steeds kwamen er meer bij. Hele families uit de
omtrek, die mondvoorraad hadden meegenomen, gebruikten in die wagens hun
maaltijden. Er werd ook nogal wat gedronken en tot driemaal toe was ik
getuige van een vechtpartij. Op een gegeven ogenblik begon iemand te
schreeuwen: „Daar heb je de ouwe Boggs! Die komt weer eens naar het dorp
voor zijn maandelijkse verzetje. Let op, jongens, daar komt-ie!"
De leeglopers vertrokken geen spier van hun gezicht. Ze hadden Boggs al
zo vaak voor de gek gehouden. Eén van hen zei: „Ik ben benieuwd wie hij nu
weer een grote mond gaat geven. Hij heeft de laatste twintig jaar bijna iedereen
al eens afgeblaft."
Boggs kwam aangestoven op zijn paard, schreeuwend en gillend als een
Indiaan. „Uit de weg daar!" riep hij met overslaande stem. „Ik ben op het
oorlogspad en dat betekent, dat de grafstenen hier aardig duur zullen gaan
worden."
Hij had gedronken en zwaaide heen en weer in het zadel. Hij was een goede
vijftiger met een erg rood gezicht. Iedereen begon naar hem te schreeuwen en
hem uit te lachen. De mensen gooiden zand naar hem en hij zei, dat hij hen
wel zou krijgen! Hij zou hun nog wel een pak slaag geven, maar daar had hij
nu geen tijd voor, want hij was naar het dorp gekomen om de oude kolonel
Sherburn te doden en zijn motto was nu eenmaal: „Eerst het vlees en dan pas
een hapje groente."
Hij zag mij, reed op me toe en vroeg: „Waar kom jij vandaan, jochie? Ben
je bereid te sterven?"
Daarna reed hij door. Ik was doodsbang, maar een 'man zei: „Hij meent er
niets van; zo doet hij altijd als hij dronken is. Hij is de goedhartigste oude gek
in heel Arkansas en heeft nog nooit iemand kwaad gedaan."
Boggs reeds verder, tot voor een van de grootste winkels in het dorp. Hij
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bukte zich voorover om onder het zonnescherm door te kunnen kijken en gilde:
„Kom voor de dag, Sherburn! Kom er uit, dan kun je de man zien die je
bezwendeld hebt! Jij bent de man die ik hebben moet en geloof maar, dat ik
je te pakken krijg ook!"
Hij ging door met Sherburn uit te schelden voor alles wat mooi en lelijk was.
De hele straat zag zwart van de mensen, die stonden te luisteren en dan lachten
en doorliepen. Even later kwam een man van een jaar of vijftig met een hooghartig uiterlijk ^ hij was beslist de bestgeklede man van het hele dorp --- uit
de winkel gestapt. Onmiddellijk weken de mensen achteruit om hem door te
Laten. Volkomen kalm en heel langzaam zei hij tegen Boggs: „Je hangt me de
keel uit, maar ik zal je nog tot een uur de tijd geven. Denk eraan, tot één uur
en geen minuut langer. Als je daarna nog één keer je mond tegen me openzet,
kun je hier net zo ver vandaan gaan als je wilt, maar ik zal het je betaald
zetten."
Toen draaide hij zich om en ging weer naar binnen. De menigte keek nu
heel ernstig, niemand bewoog zich en nergens werd meer gelachen. Boggs
reed weg, terwijl hij voortging Sherburn met overslaande stem de huid vol te
schelden, net zo lang tot hij de straat uit was. Een tijdje later keerde hij terug
tot voor de winkel en nog steeds bleef doorgaan met Sherburn zwart te maken.
Een stuk of wat mannen kwamen naar hem toe en probeerden hem tot zwijgen
te brengen, maar hij hield koppig vol. Ze vertelden hem dat het over een
kwartier één uur was en dat het dus tijd voor hem werd naar huis te gaan —,
nu onmiddellijk. Maar het hielp allemaal niets. Uit alle macht raasde hij door.
Hij gooide zijn hoed in de modder, die daarna vertrapt werd onder de poten
van zijn eigen paard, en even later vloog hij weer woedend en wel de straat
langs. Zijn grijze haren fladderdeh in de wind. Iedereen, die er maar even de
kans voor kreeg, probeerde hem over te halen van zijn paard te stappen, zodat
ze hem konden opsluiten tot hij weer kalm was. Het was echter allemaal
vergeefse moeite. Opnieuw rende hij de straat langs en nog altijd waren zijn
scheldwoorden voor Sherburn bestemd.
„Ga zijn dochter halen!" riep toen iemand. „Vlug, haal zijn dochter; naar
haar zal hij nog wel eens een enkele keer luisteren. Als iemand hem tot rede
kan brengen, is zij het."
Onmiddellijk ging een der omstanders er op een holletje vandoor. Ik liep
de straat een eindje af en bleef wachten. Het duurde misschien tien of vijftien
minuten -- daar was Boggs alweer, maar nu niet langer te paard. Hij waggelde
over de straat in mijn richting, blootshoofd en met aan elke kant een man, die
zijn arm vasthield en probeerde hem mee te sleuren. Hij was nu kalm en
stribbelde niet tegen.
Plotseling riep iemand: „Boggs!"
Ik keek wie dat geroepen had. Het was die kolonel Sherburn. Hij stond
volkomen roerloos op straat en in zijn rechterhand hield hij een pistool omhoog;
hij mikte niet, maar hield het met de loop omhoog op de lucht gericht. Op
hetzelfde ogenblik zag ik een jong meisje aan komen rennen, met twee mannen
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hij zich. Boggs en zijn metgezellen draaiden zich om en toen zij het pistool
zagen, sprongen de mannen opzij. Meteen daalde de loop van het pistool
omlaag, langzaam maar zeker... de haan was gespannen. Boggs sloeg beide
handen omhoog en riep ,O, niet schieten!' Pang! klonk het eerste schot en
Boggs tuimelde achteruit, terwijl zijn handen in de lucht grépen. Pang! het
tweede schot, dat hem achterover op de grond deed vallen, zwaar als een blok,
met uitgespreide armen. Het jonge meisje slaakte een gil en rende op hem toe.
Huilend wierp ze zich op het lichaam van haar vader en snikte ,O, hij heeft
hem gedood, hij heeft hem gedood!' De menigte sloot zich om haar heen en
thong steeds meer op, de halzen gestrekt om zoveel mogelijk te zien. De mensen,
die vlakbij stonden, probeerden hen terug te dringen en riepen: ,Achteruit,
achteruit! Hij moet lucht hebben!'
Kolonel Sherburn gooide zijn pistool op de grond, draaide zich rond op zijn
Wen en wandelde weg.
De mannen droegen Boggs een drogisterij binnen, maar de menigte bleef
orZdringen; het hele dorp was uitgelopen. Ik werkte me naar voren tot ik een
goed plekje had vlak bij het raam, zodat ik alles kon zien. Ze legden hem op
de- grond neer, schoven een dik boek onder zijn hoofd en scheurden zijn hemd
open, zodat ik het gat van een der kogels kon zien. Een paar keer haalde Boggs
dí'á adem — daarna lag hij stil; hij was dood. De mannen haalden zijn
dochter, die wanhopig huilde en jammerde, bij hem vandaan en leidden haar
weg. Ze was zowat zestien jaar en zag er heel lief uit, maar verschrikkelijk
breek en beangst.
Het duurde niet lang of alle mensen uit het hele dorp stonden voor de deur,
zich in allerlei bochten wringend om voor het raam te komen en iets te kunnen
zien. Maar degenen die vooraan stonden, wilden niet weg hoewel achter hen
getoepen werd: ,Jullie hebben nu wel genoeg gezien; het is niet eerlijk dat
Mlle daar maar blijven staan en niemand anders een kans geven. We hebben
er toch evenveel recht op?'
De voorsten snauwden iets terug en ik glipte snel weg, voordat er gevochten
ging worden. De straat was propvol en iedereen was opgewonden. Wie de
schietpartij zelf had gezien, vertelde hoe het gebeurd was aan hele groepen
mensen om hen heen, die hun halzen uitrekten en toeluisterden. Een lange,
magere man met lang haar, trok met zijn wandelstok op de grond cirkels om
de- plaatsen waar Boggs en Sherburn hadden gestaan. De mensen volgden
fijn van de ene plek naar de andere en keken gespannen toe. Ze knikten met
hun hoofd om te laten merken dat ze begrepen waar het voor was; ze stonden
voorover met hun handen op hun dijen om te zien hoe hij met zijn wandelstok
kluisjes op de grond maakte. Toen richtte hij zich stram en stijf op bij de plaats
waar Sherburn had gestaan. Hij fronste zijn wenkbrauwen en trok de rand

van zijn hoed over zijn ogen. „Boggs!" riep hij uit, toen liet hij zijn wandelstok
langzaam zakken tot schouderhoogte, zei „Pang!", wankelde achteruit, zei nog
eens „Pang!" en liet zich plat op zijn rug vallen. De mensen die alles gezien
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hadden, zeiden dat hij het uitstekend gedaan had, precies zoals het werkelijk
was gebeurd.
Inecns riep iemand, dat Sherburn gestraft behoorde te worden. Nog geen
minuut later zei iedereen hetzelfde; schreeuwend en opgewonden trokken de
mensen weg.

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Ze dromden samen in de straat voor Sherburns huis --- een schreeuwende,
joelende en tierende menigte. Wie niet tijdig uit de weg ging, werd onder de
voet gelopen. Kinderen, die zich in het gedrang bevonden, zochten huilend
een goed heenkomen en achter ieder venster aan de straat verdrongen zich
gezichten van angstige vrouwen. In elke boom zaten jongens en over alle
schuttingen keken kerels en opgeschoten meisjes toe, die zich uit de voeten
maakten zodra de tierende troep al te dicht in de buurt kwam. Overal stonden
vrouwen en meisjes te huilen uit angst voor wat er nu gebeuren ging.
Dicht tegen elkaar opgedrongen deinde de mensentroep voor de omheining
van Sherburns woning. Het lawaai was zo oorverdovend, dat je zelfs je eigen
gedachten niet kon horen. Plotseling werd er van alle kanten geschreeuwd
„Haal neer die schutting! Haal neer die schutting!" Direct werd er aan de
planken gerukt en getrokken en binnen een paar minuten was er geen schutting
meer en overspoelden de voorste rijen van de menigte de kleine tuin als een
vloedgolf.
Op hetzelfde ogenblik stapte Sherburn, met een dubbelloops geweer in zijn
hand, op het dak van zijn veranda. Zonder een woord te zeggen stond hij daar
kalm en vastberaden. Het lawaai nam af en de mensengolf ebde weer terug.
Nog altijd sprak Sherburn niet •– hij stond daar maar naar beneden te kijken.

De stilte werd griezelig en onbehaaglijk. Langzaam liet Sherburn zijn ogen over
de mensenzee dwalen en waar zijn blik bleef rusten, probeerden de raddraaiers
onverschillig terug te staren. Maar het lukte hun niet; ze sloegen gluiperig hun
ogen neer. Sherburn begon te lachen .-, een lach, die niets vrolijks had, maar
je het gevoel gaf alsof je brood at dat in het zand had gelegen.
„De gedachte dat jullie iemand zouden straffen," zei hij toen langzaam en
met een honende klank in zijn stem, „maakt me aan het lachen. Alsof iemand
van jullie lef genoeg zou hebben een man te doden! Misschien zijn jullie nog
net dapper genoeg om een arme rondzwervende vrouw met teer in te smeren
en door de veren te rollen. Maar denken jullie nu werkelijk het tegen een man
te kunnen opnemen? Die is altijd veilig in jullie handen, al zijn jullie duizend
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man sterk, zolang het klaarlichte dag is en jullie hem niet van achteren aanvallen. Ik ken jullie door en door. Ik ben in het Zuiden geboren en getogen,
maar ik heb ook in het Noorden gewoond. Ik weet hoe de mensen zich gedragen
en ik weet ook, dat de gemiddelde man een lafaard is. In het Zuiden heeft
één kerel helemaal alleen een diligence vol met mannen overvallen en het hele
stel beroofd. Jullie kranten noemen jullie zo vaak een dapper volk, dat jullie
denken dapperder te zijn dan welk ander volk ook. Maar jullie zijn heus geen
steek flinker. Jullie fout is, dat jullie niet één echte man bij je hebt. Er is
hoogstens een halve man, Buck Harness daar, en als die er niet was geweest
om jullie op te hitsen, dan hadden jullie het wel uit je hoofd gelaten."
De kolonel haalde even diep adem en ging toen verder: „Jullie wilden
helemaal niets tegen me ondernemen. De gemiddelde man houdt niet van
moeilijkheden en gevaar en jullie dus ook niet. Maar als zo'n halve man als
Buck Harness schreeuwt: ,Laten we hem straffen!' durven jullie niet achter te
blijven, omdat jullie bang zijn als lafaards te kijk te staan. En daarom beginnen
jullie te schreeuwen en achter die halve man aan te hollen om hier voor mijn
deur herrie te maken. Het is er net mee als met een leger. Soldaten vechten
ook niet omdat ze zo dapper zijn; ze ontlenen hun moed aan het feit, dat ze
met zovelen zijn en aan de aanwezigheid van hun officieren. Als er geen man
aan het hoofd van een menigte staat, kun je er alleen maar medelijden mee
hebben. Het enige wat jullie moeten doen, is met de staart tussen de benen
naar huis gaan en voorlopig niet voor de dag komen. Als er werkelijk moet
worden gestraft, doe het dan in het donker, zoals ze dat in het Zuiden gewend
zijn. En dan moeten jullie niet alleen maskers, maar ook een man meenemen.
Ga nu maar .--- en neem die halve man ook mee."
Terwijl hij dat zei, zwaaide hij zijn geweer omhoog en haalde de haan over.
De menigte spoelde plotseling weg, zich verspreidend naar alle kant. Buck
Harness dekte de aftocht; hij zag er uit als een geslagen hond. Ik had wel
kunnen blijven als ik er zin in had, maar de lust was me vergaan.
Ik ging op zoek naar het circus en bleef net zo lang aan de achterzijde rondslenteren tot de bewaker voorbij was op zijn ronde. Daarna dook ik onder het
tentzeil door. Natuurlijk had ik nog altijd mijn goudstuk van twintig dollar
en ook wat los geld, maar ik vond dat ik daar zuinig mee moest zijn, omdat
je nooit kunt weten hoe hard het je nog van pas kan komen zo ver van huis
en tussen vreemden. Je kunt nooit te voorzichtig zijn. Ik heb er helemaal geen
bezwaar tegen geld uit te geven voor een circus als het niet anders kan, maar
het heeft geen enkele zin het te. verspillen.
Het was werkelijk een fantastisch circus! Ik kan me geen mooier schouwspel
voorstellen dan al die artiesten twee aan twee, steeds een heer en een dame
naast elkaar, binnen te zien rijden. De mannen hadden alleen maar een lange
zwarte broek en een los hemd aan. Ze droegen geen schoenen en stijgbeugels
hadden ze niet nodig. Hun handen rustten losjes op hun dijen en allemaal
— het waren er zeker wel twintig -- zaten ze even gemakkelijk en soepel in
het zadel. De dames waren allen even mooi ,--, net een gezelschap van alleen
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maar koninginnen. Ze waren gekleed in gewaden, die zeker wel een millioen
dollar hadden gekost en van onder tot boven met diamanten waren bedekt.
Iet was een prachtig gezicht -- ik kon me niet herinneren ooit iets mooiers
te hebben gezien. Daarna gingen de ruiters een voor een boven op hun paarden
staan, waarna die kriskras, maar volgens een vast patroon, door het circus
gingen lopen -- zo licht en bevallig alsof ze vleugels hadden. De hoofden van
de mannen, die nu nog veel slanker en langer leken, gleden deinend voorbij
onder het dak van de tent; de kleedjes van de dames, mooi als rozenblaadjes,
fladderden zo zacht als zijde rondom haar heupen.
Sneller en sneller draaiden ze rond, nu eens met de ene, dan weer met het
andere been hoog in de lucht. De koppen der paarden kwamen steeds dicht bij
elkaar en de stalmeester liep maar de piste rond, met zijn zweep knallend en
„hi!-hi!" roepend, terwijl de clowns achter zijn rug grapjes maakten. Stuk voor
stuk lieten alle ruiters hun leidsels los; de dames zetten haar handen in de
zijden, de heren vouwden de armen voor hun borst; de paarden helden helemaal
opzij en strekten hun ruggen. Tenslotte sprongen alle ruiters een voor een in
de piste, maakten een bevallige buiging en verdwenen op een drafje. En het
publiek klapte geestdriftig in de handen.
Daarna werden de meest fantastische kunsten verricht en al die tijd ging de
clown door met zijn dwaze streken, zodat de mensen zich bijna doodlachten.
Telkens als de stalmeester hem afsnauwde en wegstuurdde, was hij onmiddellijk
weer terug met de grappigste opmerkingen die een mens maar verzinnen kan.
Hoe hij iedere keer zulke dingen bedenken en vlot uit zijn mouw schudden
kon, ging me ver boven mijn pet. Ik zou er na een jaar nog niet op gekomen zijn.
Toen probeerde een dronken man in de piste te komen; hij hield maar vol,
dat hij net zo mooi kon paardrijden als al die anderen. Het werd een hele ruzie;
de circusknechten probeerden hem er uit te gooien, zodat de hele voorstelling
in het honderd leek te lopen. Ook het publiek ging zich ermee bemoeien;
iedereen begon te schreeuwen en de man voor gek uit te schelden. Hij wond
zich meer en meer op en ging verschrikkelijk te keer, zodat de mensen in de
tent van hun plaatsen kwamen en om de ring gingen staan. Ze riepen „Gooi
hem eruit!" en een paar vrouwen begonnen te gillen. De stalmeester zelf
probeerde de rust te herstellen; hij sprak het publiek toe en zei tegen de lastige
man, dat hij wel eens mocht proberen op een paard te rijden, als hij tenminse
beloofde niet nog meer herrie te maken. Iedereen begon te lachen en de man
kreeg zijn kans. Zodra hij op het paard zat, begon het dier te springen en te
steigeren. Gelukkig was er aan elke kant een stalknecht, die uit alle macht
trachtte het in toom te houden. De man hing hulpeloos aan de nek van het
paard en bij elke onverwachte sprong vlogen zijn benen de hoogte in. Alle
mensen waren van hun plaatsen opgestaan; ze joelden en lachten dat de tranen
hun over de wangen rolden.
Hoe de stalknechts ook hun best deden, tenslotte rukte het paard zich toch
los en als de wind stoof het door de piste, nog altijd met die kerel aan zijn nek.
Eerst sleurden zijn benen aan de ene kant van het dier langs de grond, toen
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aan de andere --- en zo ging het maar door. Het publiek was door het dolle
heen. Maar ik vond het helemaal niet grappig; ik trilde van angst bij de
gedachte aan het gevaar, dat die man liep. Eindelijk wist hij zich schrijdelings
op de paarderug te werken en de teugel te grijpen, nog altijd van de ene kant
naar de andere zwaaiend. En toen ineens -- daar stond hij boven op het paard
en nog wel zonder teugel! Het dier rende als een wervelwind rond, maar de
man bleef rechtop staan, zo rustig en gemakkelijk alsof hij nog nooit van zijn
leven dronken was geweest. Dan begon hij stuk voor stuk al zijn bovenkleren
uit te trekken en op de grond te gooien. Het ging zo vlug, dat ze als één grote
wolk door de lucht vlogen ,-- zeventien kledingstukken achter elkaar. Toen
stond hij daar, een slanke, knappe jongeman, gekleed in een prachtig circuscostuum. Hij zwaaide zijn zweep met een gonzend geluid, sprong eindelijk van
het paard, maakte zijn buiging en huppelde naar de kleedkamer. Iedereen
brulde het uit van plezier en verbazing.
De stalmeester gedroeg zich of hij op een verschrikkelijke manier bij de neus
was genomen door een van zijn eigen mensen. Natuurlijk had hij die grap zelf
bedacht en er nooit met iemand over gepraat. Nu, ik vond mezelf een grote
stommeling dat ik me er zo tussen had laten nemen; maar ik had toch voor
geen duizend gulden in de schoenen van die stalmeester willen staan. Misschien
bestaan er wel groter circussen dan hetgeen ik toen in dat dorp zag, maar ik
ben ze nog nooit tegengekomen. Voor mij was dit in ieder geval mooi genoeg.
En als ik het ooit weer ergens ontdek, ga ik er vast heen, elke keer opnieuw.
Die avond gaven wij onze voorstelling, maar er kwamen niet meer dan een
stuk of twaalf mensen, net genoeg om onze onkosten te dekken. Ze maakten
de hertog dol door aan één stuk door te lachen; vóór de voorstelling was
afgelopen, waren ze allemaal verdwenen -- behalve één jongen, die in slaap
was gevallen. De hertog zei, dat die stomkoppen in Arkansas geen snars
begrepen van Shakespeare; het enige waar ze met hun hersens bij konden, was
de een of andere stomme klucht •-- en misschien dat nog niet eens. Maar hij
zou hun wel iets naar hun smaak voorzetten, zei hij. De volgende morgen
haalde hij een paar grote vellen pakpapier voor de dag en een bus zwarte verf.
Daarmee schilderde hij aanplakbiljetten, die hij overal in het dorp ophing.
Dit stond er op:
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IN DE FEESTZAAL I
Slechts drie avonden!
De wereldberoemde tragediespelers
DAVID GARRICK JR
en
EDMUND KEAN SR
Van het Condense Theater
en vele theaters op het vasteland
In het sensationele treurspel
HET KAMEEL VAN DE KONING
of
DE VORST ZONDER WEERGA ! I I
Toegang 50 cent.
VROUWEN EN KINDEREN HEBBEN GEEN TOEGANG
Die laatste regel was heel groot geschilderd, met de vetste letters.
„Zo," zei de hertog voldaan, „als die toevoeging niet helpt, ken ik het publiek
in Arkansas niet!"

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Die hele volgende dag hadden de hertog en de koning de handen vol; ze
timmerden een toneel in elkaar, hingen er een gordijn voor en stelden een rij
kaarsen op, die als voetlicht moesten dienen. 's Avonds was de zaal in een
ogenblik volgestroomd met mannen. Toen er werkelijk niemand meer bij kon,
verliet de hertog zijn plaats bij de ingang, beklom het toneel aan de acherzijde
en stelde zich op voor het scherm. Hij hield een korte toespraak, waarin hij
hoog opgaf van dit treurspel, dat aangrijpender zou zijn dan alles wat ooit
vroeger was vertoond. Daarna begon hij de voornaamste hoofdrolspeler
Edmund Kean Senior in uitgelezen termen te prijzen. Toen hij ieders
verwachtingen tot het uiterste had geprikkeld, haalde hij het gordijn op.
Geen minuut later verscheen de koning op de planken. Hij liep op handen
en voeten en hij was helemaal beschilderd met bontgekleurde strepen, zodat hij
straalde als een regenboog. Over zijn verdere uitmonstering wil ik maar
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zwijgen; het was volkomen dwaas, maar ongelooflijk grappig. De mensen
konden niet meer van het lachen en toen de koning na een serie dolle bokkesprongen van het toneel verdween, klapten en schreeuwden ze net zo lang
tot hij terugkwam om het nog eens over te doen. Zelfs de ijzigste izegrim zou
hebben moeten lachen om de potsierlijke sprongen van dat vreemde wezen.
Toen liet de hertog het scherm zakken met een buiging naar het publiek
en de mededeling, dat de voorstelling nog maar twee avonden zou worden
herhaald, omdat het gezelschap dringende verplichtingen had in Londen, waar
alle plaatsen in het Drury Lane Theater al uitverkocht waren. Hij boog
opnieuw en zei, dat als hij er in was geslaagd de toeschouwers te vermaken,
het hem een grote eer zou zijn wanneer zij hun vrienden zouden opwekken
ook te komen kijken.
„Maar is het dan uit? Was dat nu alles?" riepen wel twintig mensen.
„ja," antwoordde de hertog. Onmiddellijk brak er een hevig tumult los.
Alle mensen schreeuwden dat ze bedrogen waren; woedend sprongen ze op,
om het toneel te bestormen en met de comedianten af te rekenen. Maar een
lange, knappe man ging op een bank staan en riep: „Stilte! Laat mij even aan
het woord, heren!"
Iedereen zweeg.
„Ja, ze hebben ons te pakken gehad en niet zo zuinig ook. Maar het is
helemaal niet nodig, dat het dorp zich vrolijk om ons maakt. Zou het niet veel
beter zijn rustig weg te gaan en de voorstelling op te hemelen, zodat de anderen
ook worden beetgenomen? Dan zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Is dat
niet veel verstandiger?"
„Reken maar! De rechter heeft gelijk!" riepen ze allemaal.
„Dat is dan afgesproken -- niemand rept er een woord over, dat ze ons zo
te pakken hebben gehad. Ga nu naar huis en vertel tegen iedereen, dat ze het
stuk moeten gaan zien."
De volgende dag hoorde je overal in het dorp vertellen, dat het een prachtige
voorstelling was geweest. De zaal was 's avonds weer tot de nok toe vol en
de mensen werden op dezelfde manier bij de neus genomen. Toen ik met de
koning en de hertog op het vlot terug was, gingen we eerst een stukje eten.
Daarna lieten de beide edelen Jim en mij het vlot losgooien en twee mijl verder
weer aanleggen en verstoppen. Dat was voor alle veiligheid...
Ook de derde avond kon er in de zaal geen kip meer bij, maar het was geen
nieuw publiek ditmaal. Het waren allemaal mensen, die een van de vorige
avonden ook al waren geweest. Ik stond met de hertog bij de deur en ik zag,
dat iedere man, die naar binnen ging, iets onder zijn jas of in zijn uitpuilende
zakken verborgen had -- en ik merkte ook, dat het geen parfum was. Ik rook
de geur van stinkende eieren en rottende kool. Ik liep even de zaal in, maar
ik kon het er echt niet uithouden met al die verschillende luchtjes. Toen er
met de beste wil van de wereld niemand meer bij kon, gaf de hertog de een
of andere man een kwartje en verzocht hem even op de deur te passen. Daarna
liep hij om naar de achteruitgang en ik snelde achter hem aan. Zodra we de
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hoek om en in het donker waren, zei hij: „Loop flink door tot je voorbij de
huizen bent. En ren dan naar het vlot alsof een dolle hond je op de hielen zit!"
Ik deed wat hij me opdroeg en hij volgde mijn voorbeeld. Gelijktijdig kwamen
we bij het vlot en het duurde geen twee seconden of we dreven met de stroom
mee. Niemand zei een woord. Ik vermoedde, dat die arme koning daar tussen
dat publiek wel heel wat te verduren had --- maar daar vergiste ik me lelijk in.
Na een poosje kroop hij de wigwam uit en zei: „Wel, hoe is het vanavond
afgelopen, hertog?"
En toen bleek, dat hij zich helemaal niet in het dorp had laten zien! Ze waren
dus al van te voren van plan geweest die laatste avond helemaal geen voorstelling te geven, maar er stilletjes tussenuit te trekken.
We maakten geen licht tot we het dorp zowat tien mijl achter ons hadden
gelaten. Toen staken we de lantaarn aan en gingen we wat eten. De koning
en de hertog lachten zich haast ziek over de manier, waarop ze de dorpelingen
er tussen hadden genomen.
„Onnozele halzen zijn het," gierde de hertog. „Ik wist meteen al, dat de
bezoekers van de eerste avond hun mond zouden houden om de anderen er
ook in te laten tippelen. Maar ik wist 66k, dat ze het ons de laatste avond
betaald wilden zetten. Nu, ze kunnen hun gang gaan en het zou me heel wat
waard zijn als ik eventjes om een hoekje kon kijken. Als ze er lust in hebben,
kunnen ze er nog altijd een pic-nic van maken -- ze hebben genoeg mondvoorraad meegebracht!"
De schelmen hadden die drie avonden maar eventjes vier honderd vijf en
zestig dollar opgestreken... Ik had nog nooit eerder iemand zo vlug een
heleboel geld zien inpalmen.
Het duurde niet lang of de beide edellieden lagen allebei te snurken.
Opeens vroeg Jim aan mij: „Verbaas jij je niet over de manier, waarop zulke
koningen zich gedragen?"
„Nee," antwoordde ik, „ik niet."
„Waarom niet, Huck?"
„Wel, omdat het er nu eenmaal bij hoort. Ik denk, dat ze allemaal met
hetzelfde sop overgoten zijn."
„Maar Huck, die koningen van ons zijn niet anders dan schavuiten, doodgewone schavuiten."
„Nu, dat is precies wat ik bedoelde. Voor zover ik kan nagaan zijn er wel
meer koningen geweest, die zich nogal vreemd gedroegen."
„Is dat heus waar?"
„Je zult het later nog wel allemaal lezen r en let dan maar op! Daar is
bijvoorbeeld Hendrik de Achtste; vergeleken bij hem is die koning van ons
maar een dooie diender. En wat denk je van Karel de Tweede en Jacobus de
Tweede en Eduard de Tweede en Richard de Derde en nog 'n stel van die
heren? Jij kent de koningen niet, Jim, maar ik weet er alles van! En ik zeg je,
dat die oude deugniet van ons nog niet eens de slechtste is, die ik in de
geschiedenis ben tegengekomen."
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„Klaar die van ons heeft zo'n raar luchtje bij zich, Huck.”
„Ja, er zit bij vele anderen ook wel een luchtje aan, Jim. Daar kan niemand
wat aan doen en de geschiedenis vertelt ook niet hoe het komt."
„Neem nu de hertog. Die is op zijn manier toch een fatsoenlijk man," bracht
Iim in het midden.
„Ja, met hertogen is het weer wat anders, maar zo heel groot is het verschil
toch ook weer niet. Die van ons is een nogal hoog exemplaar van een hertog.
Als hij luidruchtig is en je bent een beetje bijziende, dan kun je hem bijna niet
van de koning onderscheiden."
„Hoe dan ook, Huck, voor mij is het zo welletjes. Meer dan die twee zou
ik niet om me heen willen hebben."
„Zo denk ik er ook over, Jim. Maar we zitten nu eenmaal met hen
opgescheept. We moeten hen maar nemen zoals ze zijn en wat door de vingers
zien. Soms wilde ik wel, dat we een seintje kregen van een land, dat toevallig
zonder koning zat en die van ons wilde overnemen."
Wat had het voor zin Jim te vertellen, dat we helemaal geen echte koning
en geen echte hertog aan boord hadden?
Ik ging slapen en Jim maakte me niet wakker toen het mijn beurt was. Dat
deed hij wel vaker. Toen ik tegen zonsopgang ontwaakte, zat hij met zijn hoofd
tussen de knieën binnensmonds te kreunen. Ik liet niet merken, dat ik hem
daar zag zitten. Ik wist wel, wat er met hem aan de hand was: hij dacht aan
zijn vrouw en kinderen, die ver van hem vandaan waren, en hij was van heimwee
vervuld. Nog nooit in zijn leven was hij zo ver van huis geweest en ik wist,
hoeveel hij van zijn gezin hield. 's Nachts was hij vaak treurig aan het jammeren,
wanneer hij dacht dat ik sliep. Dan hoorde ik hem zeggen ,Arme kleine
Lizabeth! Arme kleine Johnny! Het is toch wel erg; ik zal jullie nooit meer
terugzien, nooit meer!' ja, Jim was een gevoelig man -- een echte goeierd.
Op de een of andere manier raakten we ditmaal over zijn vrouw en kinderen
in gesprek.
„Ik voel me zo verdrietig," vertrouwde hij me toe, „omdat ik een tijdje
geleden ergens op de oever een slag hoorde en er toen aan dacht hoe slecht
ik die kleine Lizabeth eens heb behandeld. Toen ze nog maar een jaar of vier
was, kreeg ze roodvonk. Ze was er heel slecht aan toe, maar ze werd toch beter.
Op een dag zei ik tegen haar: ,Doe de deur dicht.' Ze deed het niet, maar bleef
daar maar staan en lachte even tegen me. Ik werd razend en zei nog eens, maar
nu veel harder: ,Hoor je me niet? Doe de deur dicht!' Ze verzette geen pas
en bleef maar lachen. De gal liep me over en ik schreeuwde: ,Dan moet je het
maar voelen!' Meteen gaf ik haar een draai om de oren, zó hard dat ze suizebolde. Ik ging de andere kamer in en toen ik na een minuut of tien terugkwam,
stond de deur nog altijd open. Lizabeth bevond zich nog op dezelfde plaats.
Ze keek naar de grond en de tranen stroomden haar over de wangen. Woedend
wilde ik op haar afgaan, maar toen kwam er ineens een windvlaag, die de deur
dichtsmakte vlak achter dat kind. Ze verroerde geen vin. De adem stokte me
in de keel en ik voelde me zo vreemd, dat ik er nog geen woorden voor kan
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vinden. Ik trilde over mijn hele lichaam toen ik zachtjes om haar heen liep,
mijn hoofd om de deur stak en zo hard als ik kon ,Boel' riep. Ze bleef roerloos
staan. Toen barstte ik in snikken uit, Huck. Ik pakte haar in mijn armen en
zei: ,O, dat arme klein ding! Moge de goede God het de arme oude Jim
vergeven -- want ik kan het me zelf niet vergeven, zo lang als ik leef!' Want
ze was stokdoof, Huck, stokdoof door haar ziekte! En ik had haar za
behandeld!"

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Toen de volgende dag de avond viel, meerden we het vlot op een met wilgen
begroeid eilandje in het midden van de rivier. Op beide oevers lag een dorp en
de hertog begon meteen met de koning een plan uit te stippelen om beide
plaatsjes te „bewerken". Jim zei tegen de hertog, te hopen dat het niet langer
dan een paar uur zou duren; hij had er zo langzamerhand begrijpelijkerwijs
meer dan genoeg van, de hele dag met touwen geboeid in de wigwam te liggen.
Als we hem alleen achterlieten, moesten we hem wel zo vastbinden, want als.
iemand hem daar toevallig zo in zijn eentje vrij en ongeboeid op het vlot vond,
zou het er al te veel op lijken dat hij een weggelopen neger was. De hertog gaf
toe, dat het helemaal geen pretje was om de hele dag in de touwen te liggen::
hij zou wel een manier weten te vinden om daar een eind aan te maken.
Hij was buitengewoon pienter, die hertog; het duurde dus niet lang voor hij
er iets op gevonden had. Hij trok Jim het costuum van Koning Lear aan — een
lang gewaad van katoenen gordijnstof, en met een pruik en 'n baard van wit
paardehaar. Daarna verfde hij Jims gezicht, maar ook zijn nek, handen en oren
helemaal bleekblauw. Een griezeliger gezicht had ik nog nooit van mijn levensdagen gezien. Daarna nam de hertog een dekspaan en schilderde er met grote
letters op:
ZIEKE ARABIER -- ONGEVAARLIJK ZOLANG HIJ RLiSTIG BLIJFT.
En dat uithangbord spijkerde hij vast aan een lat, die hij vier of vijf voet
voor de wigwam neerzette. Jim was er erg mee ingenomen. Hij vond dit heel
wat prettiger dan dat hij nog een jaar of wat iedere dag geboeid moest liggen
rillen en beven als hij maar even een geluid hoorde. De hertog zei, dat hij er
zijn gemak maar van moest nemen; als er soms iemand kwam rondneuzen,
moest hij uit de wigwam springen en zich een beetje aanstellen of een paar
keer brullen alsof hij een wild dier was. Nieuwsgierige bezoekers zouden dan
gauw genoeg maken dat ze wegkwamen. Dat was goed bekeken; de gemiddelde
man zou vast niet wachten tot Jim begon te brullen; die zou aan dat afschuwelijk
besmeerde gezicht van hem al meer dan genoeg hebben!
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De twee schelmen hadden de voorstelling van de weergaloze vorst graag
nog eens herhaald, want daar was aardig geld mee - te verdienen. Ze vonden
het echter een beetje gevaarlijk, omdat het nieuws van hun fraaie optreden
misschien al tot hier was doorgedrongen. Omdat ze zo gauw geen ander
geschikt plan konden bedenken, vond de hertog, dat hij maar eens in het dorp
op de oever van Arkansas moest gaan rondneuzen om een goede inval te
krijgen; de koning kon dan het dorp op de andere oever voor zijn rekening
nemen, in de hoop op een rijke bron van inkomsten. Op onze laatste pleisterplaats hadden we allemaal nieuwe kleren gekocht. De koning trok die spullen
aan en zei mij, hetzelfde te doen. Hij was helemaal in het zwart en zag er
piekfijn uit; ik had nooit gedacht, dat kleren iemand zo konden veranderen.
Voor hij zich verkleedde, zag hij er uit als de meest haveloze zwerver die je
je maar kan voorstellen; maar toen hij buigend en glimlachend zijn witte bontmuts afnam, leek hij een voorname oude heer --- zo eerbiedwaardig, dat je
hem zonder bedenken je portemonnaie zou toevertrouwen. Jim knapte de kano
wat op en ik hield mijn peddel klaar voor het vertrek.
Zowat drie mijl voorbij het dorp lag een grote stoomboot voor de wal, die
al een paar uur bezig was lading aan boord te nemen.
„Nu ik er zo netjes uitzie, zal ik maar vertellen dat ik uit St. Louis of
Cincinnati of een van de andere grote steden kom. Peddel maar naar die
stoomboot, Huck, dan gaan we daarmee naar het dorp."
Dat liet ik me geen twee keer zeggen •— een tochtje met zo'n stoomboot!
Een halve mijl voor het dorp kwam ik onder de wal en daarna liet ik me in het
kalme water met de stroom meedrijven. Na een poosje zagen we langs de oever
een boerenjongen op een boomstronk zitten. Hij had een paar valiezen bij zich
en veegde met een zakdoek het zweet van zijn gezicht, want het was een warme
dag. Hij zag er nogal onnozel uit.
„Leg eens even aan," zei de koning. Ik deed het. „Waar is de reis naar toe,
jongeman?" vroeg de oude.
„Naar die stoomboot; ik moet naar Orleans."
„Stap dan maar in," zei de koning. „Wacht even, dan kan mijn bediende
met de valiezen helpen. Spring aan wal en help die meneer een handje,
Adolphus." Daar bedoelde hij mij natuurlijk mee. Ik deed het en met ons drieën
gingen we verder. De jongeman was heel dankbaar; hij had het maar een zwaar
karwei gevonden, in die hitte met zijn valiezen te lopen zeulen. Hij vroeg de
koning waar hij heen ging en deze beweerde dat hij die ochtend in het andere
dorp was aangekomen en nu een paar mijl verder een vriend ging opzoeken,
die daar een boerderij had.
„Toen ik u zoëven zag aankomen," zei de jongeman," dacht ik: ,Dat is
natuurlijk meneer Wilks en hij komt dus te laat.' Maar daarna dacht ik bij
mezelf: ,Nee, dat kan toch niet, want dan zou hij de rivier niet oproeien.' U
bent hem toch niet, wel?"
„Nee, mijn naam is Blodgett -- Alexander Blodgett; of eigenlijk moest ik
zeggen dokter Alexander Blodgett, want ik behoor tot deze dienaren der
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mensheid. Maar toch spijt het me voor die meneer Wilks dat hij niet op tijd
komt... als hij daar tenminste iets door zou mislopen. Hetgeen, naar ik hoop,
niet het geval is."
Dit was een listige poging om te weten te komen wat er aan de hand was.
De jongen vloog er prompt in.
„Nu ja, geld of goed raakt hij er niet door kwijt, dat zal hij tèch wel krijgen;
maar hij komt te laat voor het sterfbed van zijn broer Peter. Dat kan misschien
hèm wel niets schelen, maar zijn broer had alles in de wereld gegeven om hem
vóór zijn dood nog even te spreken. Al drie weken lang heeft hij het over niets
anders gehad. Sinds hun jongensjaren hebben ze elkaar niet meer gezien en
zijn broer William heeft hij zelfs helemaal nooit gezien --- die is doofstom en
niet ouder dan dertig of vijf en dertig jaar. Peter en George waren de enigen,
die hierheen zijn gekomen. George was zijn getrouwde broer, verleden jaar
zijn hij en zijn vrouw gestorven. Nu zijn alleen Harvey en William nog over
en, zoals ik al zei, die komen niet meer op tijd."
„Heeft iemand hun dan een bericht gestuurd?"
„O ja, een maand of wat geleden, toen Peter ziek werd en zei, dat hij het
gevoel had niet meer beter te zullen worden. Hij was al aardig oud, ziet u, en
de dochters van zijn broer George waren veel te jong om voor hem prettig
gezelschap te zijn -- behalve dan Mary Jane, die met het rode haar. Daarom
voelde Peter zich nogal eenzaam na de dood van George en diens vrouw, Hij
gaf niet veel meer om het leven. Hij verlangde er erg naar zijn broer Harvey
te zien -- en William ook, natuurlijk. Hij hoort tot de mensen, die er maar
niet toe kunnen komen een testament te maken. Hij heeft een brief opgesteld
voor Harvey, waarin hij schrijft waar zijn geld verborgen ligt en hoe de rest
van zijn bezittingen moet worden verdeeld. Het gaat er om, dat de dochters
van George verzorgd zouden zijn, want George zelf heeft niets achtergelaten.
Meer dan het schrijven van die brief kon men niet van Peter gedaan krijgen."
„Waarom denk je dat Harvey niet gekomen is? Waar woont hij eigenlijk?"
wilde de koning weten.
„O, die woont in Engeland, hij is dokter in Sheffield. Hier is hij nog nooit
geweest. Hij kon er de tijd niet voor vinden en misschien heeft hij die brief
wel nooit ontvangen.".
„Het is toch wel erg, dat Peter niet lang genoeg heeft mogen leven om zijn
broers nog terug te zien, de arme kerel. Je zei toch, dat je naar Orleans ging?"
„Ja, maar ik moet nog verder. Volgende week Woensdag ga ik per schip
naar Rio de Janeiro, waar mijn oom woont."
„Dat is een hele, maar ook een heerlijke reis. Ik zou daar ook best heen
willen. Is Mary Jane de oudste? En hoe oud zijn de anderen?"
,Mary Jane is negentien, Susan vijftien en Joan zowat veertien."
„Arme stakkers! Zo alleen in de kille wereld te worden achtergelaten,"
verzuchtte de koning.
„Och, ze hadden er erger aan toe kunnen zijn. Oude Peter had vrienden,
die hen wel onder hun hoede zullen nemen. Daar zijn Ben Rucker en Abner
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Shackeford en Levi Bell, de advocaat, en dokter Robinson met al hun vrouwen;
en de weduwe Bartley en... nu, het zijn er een heleboel. Die ik genoemd heb,
waren alleen nog maar zijn beste vrienden, over wie hij schreef in zijn brieven
naar zijn broers. Als Harvey komen mocht, hoeft hij dus niet lang naar vrienden
te zoeken."
De oude man bleef maar doorgaan met vragen stellen, zodat hij de jonge
boer tenslotte helemaal had leeggepompt. Het is een feit, dat hij naar alles en
iedereen in dat bewuste dorp vroeg; maar natuurlijk informeerde hij vooral
naar de familieleden van Wilks, naar de zaken van Peter, die een leerlooierij
had, naar George, een timmerman, naar Harvey, de dokter -- en ga zo maar
door.
„Waarom ging je eigenlijk dat hele eind naar die ligplaats van de stoomboot
lopen?" vroeg hij tenslotte.
„Omdat het een grote boot voor Orleans is en ik bang was, dat ze hier bij
zo'n klein dorpje niet zou stoppen. Als de diepgang te groot is, komen ze hier
niet voor de wal. Wel de boten voor Cincinnati, maar die naar Orleans niet."
..Zat Peter Wilks er goed bij?" wilde de koning nog weten.
„O ja, hij kon er best van komen. Hij bezat huizen en land. En men neemt
aan, dat hij ergens nog drie- of vierduizend dollar in contanten verstopt heeft."
„Wanneer zei je ook weer, dat hij overleden is?"
„Dat heb ik helemaal nog niet gezegd. Het was gisteravond."
„Morgen is de begrafenis zeker?"
„Ja, tegen de middag."
„Het is wel heel droevig, maar eens breekt voor iedereen het ogenblik aan.
We kunnen niet anders doen dan ons er op voor te bereiden; dan komt alles
in orde," zei de koning plechtig.
„Zeker, meneer, dat is het beste. Moeder zei dat ook altijd."
Toen we de stoomboot bereikten, wat het laden zowat afgelopen. De boeren
jongen stapte aan boord en even daarna voer het schip af. De koning had het
er helemaal niet meer over, dat wij mee zouden gaan; van mijn tochtje kwam
dus niets terecht. Zodra de boot weg was, liet de koning me nog een paar mijl
verder peddelen naar een eenzaam plekje. Daar ging hij aan land.
„Ga nu meteen terug om de hertog te halen met de nieuwe valiezen. Als
hij soms weg is naar de andere oever, ga dan daar heen en neem hem mee
terug. Hij moet zorgen, dat hij er tot in de puntjes verzorgd uitziet. Maak maar
gauw dat je wegkomt."
Ik begreep best wat hij van plan was, maar ik hield er natuurlijk mijn mond
over. Toen ik terugkeerde met de hertog, verstopten we de kano en gingen
op een omgevallen boom zitten. De koning vertelde de hertog alles wat de
jongeman had losgelaten r-- woord voor woord. Al die tijd probeerde hij te
praten als een echte Engelsman .-- en voor zo'n zwerver ging het hem nog
aardig af ook. Ik kan het niet nadoen en zal het dus ook maar niet proberen,
maar het ging werkelijk heel goed.
„Kun jij goed voor doofstomme spelen, Bilgewater?" vroeg hij op het laatst.
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De hertog zei, dat hij daar een meester in was; op het toneel had hij vaak
genoeg voor doofstomme moeten spelen. De twee mannen maakten een
plannetje op en bleven daarna wachten op een stoomboot.
Later op de middag voeren er een paar bootjes langs, maar die kwamen
niet van ver genoeg. Tenslotte kwam er een vrij groot schip en dat riepen ze
aan. Er werd een sloep uitgezet en we gingen aan boord. De boot kwam van
Cincinnati en toen de matrozen hoorden dat we maar vier of vijf mijl mee
wilden varen, waren ze razend. Ze begonnen te schelden en dreigden ons niet
aan land te zetten. Maar de koning bleef kalm.
„Als er heren zijn, die zich kunnen veroorloven een dollar per mijl te betalen
om in een sloep te worden opgehaald en weer afgezet, dan kan een stoomboot
zich toch zeker wel veroorloven hen een eindje mee te nemen, niet?" Ze
draaiden een beetje bij en zeiden, dat we dan maar mee moesten varen. Ter
hoogte van het dorp gekomen, brachten ze ons met de sloep naar de wal. Daar
stonden heel wat mannen nieuwsgierig te kijken toen ze de sloep zagen naderen.
Toen de koning zei: „Kan een van de heren me ook vertellen waar de heer
Peter Wilks woont?" keken ze elkaar met blikken van verstandhouding aan,
alsof ze wilden zeggen: ,Wat heb ik je gezegd?'
„Het spijt me, meneer," zei een van hen, „maar het enige wat we u kunnen
vertellen is, waar hij gisteravond woonde."
Als door de bliksem getroffen staarde de oude huichelaar even voor zich
uit. Toen liet hij zijn hoofd op de schouder van de woordvoerder zinken en
jammerde: „Helaas, helaas! onze arme broeder — nu is hij heengegaan zonder
dat we hem hebben mogen zien. 0, het is wel hard!"
Toen draaide hij zich hevig snikkend om en begon allerlei dwaze gebaren
te maken tegen de hertog, die onmiddellijk het valies uit zijn handen liet vallen
en ook al in tranen uitbarstte. Nog nooit van mijn leven had ik twee zulke
doortrapte boeven gezien! Ik stond echter machteloos... want als ik hen bij de
politie aangaf, zou natuurlijk ook worden uitgezocht wat er met mij aan de
hand was. En dan raakte ik mijn vrijheid kwijt. Neen, ik kon hen niet
ontmaskeren.
De dorpelingen kwamen als bewijs van medeleven om hen heen staan. Ze
waren niet zuinig met vriendelijke woorden, droegen de valiezen voor de twee
vreemdelingen tegen de heuvel op en lieten hen tegen zich aanleunen om te
kunnen uithuilen. Daarna vertelden ze de koning alles over de laatste ogenblikken van zijn broer; en de koning vertelde dat allemaal weer in gebarentaal
aan de hertog. Ze gingen over de dood van de oude leerlooier te keer alsof ze
hun liefste bezit hadden verloren. Ik hoop vurig dat ik nooit van mijn leven
nog eens van zo'n toneel getuige zal zijn. Het was meer dan genoeg om je
over heel het mensdom diep te schamen!
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VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Binnen een paar minuten was het nieuws in heel het dorp bekend en van
alle kanten kwamen de mensen aanhollen. Sommigen hadden zoveel haast,
dat ze hun jassen onder het lopen aantrokken. Het duurde niet lang of we
vormden het middelpunt van een mensendrom en het gedaver van al die voeten
leek wel op het marcheren van een troep soldaten. Achter alle vensters en
deuren verschenen nieuwsgierige gezichten en ieder ogenblik hoorde je iemand
vragen: „Zijn ze dat?"
Dan gaf iemand uit de stoet onmiddellijk het antwoord: „Reken maar!"
Toen we bij het huis kwamen, stond het daar al zwart van de mensen. De
drie meisjes wachtten in de deuropening. Mary Jane had werkelijk rood haar;
het stond haar erg mooi, vooral nu haar ogen schitterden van vreugde omdat
haar beide ooms waren gekomen. De koning spreidde zijn armen uit om Mary
Jane aan zijn borst te sluiten en de andere meisjes vielen de hertog om de hals.
Toen had je het lieve leven gaande! Bijna alle vrouwen huilden van vreugde
bij het zien van deze blijde ontmoeting.
Met een door tranen en snikken verstikte stem hield de koning een korte
toespraak. Hij vertelde, dat het voor hem en de doofstomme William een zware
slag was, dat ze na een reis van vier duizend mijl hun eenzame broeder niet
meer in leven hadden mogen aantreffen. Maar hun smart werd verlicht door
de vele bewijzen van medeleven en deze welgemeende tranen; daarom dankte
hij uit de grond van zijn hart en dat van zijn broer alle aanwezigen, omdat
woorden te zwak en te kil zouden zijn voor hun diep gevoel van erkentelijkheid... Met zulke praatjes ging hij maar door, tot je er haast ziek van werd.
Ik ergerde me haast dood. Tenslotte draaide hij zich om, klaar om in een
hernieuwd gejammer uit te barsten.
Zodra hij wat was bedaard, bedankte hij de mensen nogmaals. Hij vroeg,
of enigen hunner de maaltijd met hem wilden blijven gebruiken, bijvoorbeeld
zij die hun broer het dierbaarst waren geweest en die hij vaak in zijn brieven
noemde. En toen kwam hij zelf met die namen, voor de dag: Ben Rucker en
Abner Shackleford, Levi Bell en dokter Robinson, allemaal met hun vrouwen,
en de weduwe Bartley...
Dokter Robinson bevond zich aan het andere eind van het dorp en Bell,
de advocaat, was op een zakenreis naar Louisville. Maar de anderen waren
er allemaal; ze gaven de koning een hand en bedankten hem voor de uitnodiging.
Daarna gaven ze ook de hertog een hand, maar tegen hem zeiden ze niets.
Ze glimlachten maar en knikten even met het hoofd, terwijl hij vage handbewegingen maakte en niets anders dan ,goe-goe -- goe-goe -- goe-goe' zei
--- net als een baby, die nog niet kan praten.
De koning kletste intussen maar door; hij slaagde er in, allerlei inlichtingen
los te krijgen over het dorp en zijn bewoners. Zelf haalde hij allerlei dingen
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op, die gebeurd waren in het gezin van George of die Peter waren overkomen.
Hij deed alsof hij die zaken vernomen had uit de brieven, die Peter hem had
geschreven. Maar dat was natuurlijk gelogen. Tot in de kleinste onderdelen
had hij ze uit de jonge boerenzoon geperst, die we in de kano naar de stoomboot hadden gebracht.
Toen kwam Mary Jane met de brief voor de dag, die haar oom had achtergelaten. De koning las de inhoud hardop voor en begon weer te huilen. Het
woonhuis en drie duizend dollar in goud werden aan de meisjes geschonken;
de leerlooierij, die een goed bestaan opleverde, een stuk of wat huizen en voor
zeven duizend dollar aan landerijen kwamen aan Harvey en William en verder
stond er in de brief, dat zes duizend dollar in contanten in de kelder onder het
huis verborgen was.
Nadat de meeste bezoekers waren vertrokken, namen de twee bedriegers op
zich naar beneden te gaan om die schat te voorschijn te brengen. Ik moest met
een kaars mee de kelder in. We sloten de kelderdeur achter ons en toen de
mannen de tas met het geld hadden gevonden, keerden ze die op de vloer om.
Het was een prachtig gezicht, al dat blinkende goud. De ogen van de koning
begonnen te glinsteren. Hij gaf de hertog een klap op zijn schouder en zei:
„Nu, is dat niet de moeite waard? Ik dacht van wel. Dat is nog heel wat anders
dan jouw sprongen op het toneel, Bilge!"
De hertog had er niets tegen in te brengen. Ze graaiden in de goudstukken
en lieten ze door hun vingers glijden, zodat ze rinkelden op de vloer.
„We hoeven er niet meer over te praten," zei de koning, „voor jou en mij,
Bilge, bestaat er geen beter baantje dan broers van een dode te zijn en rechthebbenden op een flinke erfenis. Dat is onze beloning, omdat we zo vasthoudend zijn geweest. Ik heb op allerlei andere manieren geprobeerd aan geld
te komen, maar een, betere weg dan deze is er niet."
Bijna iedereen zou met die geldstapel tevreden zijn geweest en het goud in
vol vertrouwen hebben meegenomen ,-- maar neen, zij moesten het eerst tellen.
Toen ze die taak hadden volbracht, kwamen ze tot de ontdekking, dat er
vierhonderdvijftien dollar aan ontbrak,
„Wel verdraaid," zei de koning. „Ik vraag me af wat hij met die vierhonderdvijftien dollar heeft gedaan."
Ze maakten zich er zorgen over en begonnen de hele kelder ondersteboven
te halen.
„Die man is nogal ziek geweest," bedacht de hertog tenslotte. „Misschien
heeft hij bij het tellen een fout gemaakt. We moeten het maar laten lopen en
er niets over zeggen. Die paar centen doen er trouwens zoveel niet toe."
„Och, klets toch niet, het gaat niet om die paar centen -- ik maak me alleen
maar zorgen om de afrekening. We moeten alles eerlijk en open doen hier,
want we moeten boven iedere verdenking staan, weet je. We zullen dat geld
naar boven brengen en straks voor ieders ogen uittellen; dan worden ze niet
achterdochtig. Maar als die dode man nu eenmaal zegt dat er zesduizend
dollar is, kunnen wij toch niet..."
I23

„Wacht eens,” stelde de hertog voor. „Laten we het verschil even bijpassen."
En hij begon meteen al dollars uit zijn zakken te halen.
„Dat is een zeldzaam goed idee, hertog ,-- je hebt toch maar een heldere
kop op je romp staan," prees de koning en hij ging ook al zijn broekzakken
leeghalen. Ze waren nu bijna platzak, maar de zesduizend dollar lagen netjes
uitgeteld.
„Hé," zei de hertog, „daar krijg ik nog een idee. Als we nu eens naar boven
gingen, het geld telden en het daarna aan de meisjes gaven?"
„Goed bekeken, hertog, laat me je omhelzen! Het is het mooiste plan, dat
een man ooit bedacht heeft. Ik heb nog nimmer iemand ontmoet met zo'n goed
stel hersens. Dat is de beste streek, die we kunnen. uithalen. Als er soms nog
iemand ons mocht wantrouwen, zal dit hem wel tot zwijgen brengen."
Toen we boven kwamen, ging iedereen om de tafel zitten. De koning telde
het geld en maakte mooie stapeltjes van driehonderd dollar ,-- twintig nette
stapeltjes. Iedereen keek er naar met hongerige ogen en streek met zijn tong
langs zijn lippen. Tenslotte deed de koning alles weer in de tas en ik zag hem
zijn borst uitzetten voor een nieuwe toespraak.
„Beste vrienden," zei hij, „mijn arme broeder is heel edelmoedig geweest
voor hen, die in smart achter zijn gebleven. Hij is ook edelmoedig geweest voor
de drie lammetjes, die hij verzorgd en gekoesterd heeft, toen ze vaderloos en
moederloos waren geworden. En wij, die hem gekend hebben, weten dat hij
nog veel milder zou zijn geweest als hij niet bang was geweest zijn beste
William en mij te kwetsen. Is het soms niet zo? Voor mij bestaat daar geen
twijfel aan. Maar wat voor ooms zouden het zijn, die op zo'n droevig ogenblik
die arme schaapjes zouden willen beroven? Als ik William ken -- en dat doe
ik — zal hij... Maar laat ik het hem zelf vragen."
Hij draaide zich om en begon met zijn handen weer allerlei zonderlinge
gebaren te maken tegen de hertog. En die keek hem eerst even onnozel en
verwezen aan, maar scheen toen opeens te begrijpen waar het over ging. Hij
sprong op en begon uit alle macht van vreugde- ,goe-goe' te roepen en viel de
koning om de hals.
„Ik wist het wel," zei de koning, „maar nu ziet iedereen hoe hij er over denkt.
Hier, Mary Jane, Susan en Joanna, neem dit geld, neem het allemaal. Beschouw
het als een gave van jullie oom."
Mary Jane ging naar hem toe, Susan en het andere meisje naar de hertog
en toen begonnen, ze elkaar weer te kussen en te omhelzen. Iedereen kwam er
met de tranen omheen staan en schudde de beide oplichters de hand. „Jullie
zijn brave zielen," prezen ze. „Het is geweldig, dat jullie dit doen."
Het duurde niet lang of ze waren allemaal weer druk aan het praten over
oom Peter •-- hoe goed hij wel was geweest en welk een verlies ze allen hadden
geleden. Na een tijdje stapte een forse man met een vierkante kin het huis
binnen. Hij sloot zich bij het groepje aan en stond toen geruime tijd te kijken
en te luisteren, zonder een woord te spreken. De anderen zeiden ook niets
tegen hem, omdat de koning aan het woord was en iedereen als het ware aan
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zijn lippen hing. In de loop van zijn verhaal zei de koning: „Lj hoort allen tot
de bijzondere vrienden van de overledene, daarom bent u hier vanavond
uitgenodigd. Maar morgen moet iedereen komen, want Peter had voor een
ieder respect en hield van allemaal. Daarom moet iedereen ook bij de begrafenisorgieën aanwezig zijn."
Hij ging zo nog een hele tijd door, want hij hield ervan zichzelf te horen
praten. Steeds kwam hij weer op die „orgieën" terug, tot de hertog het niet
langer kon aanhoren. Op een stukje papier schreef hij, ,Ceremoniën moet je
zeggen, oude dwaas.' Toen vouwde hij het papiertje op en terwijl hij weer
begon te ,goergoe'-en, gaf hij het over de hoofden van de mensen heen aan
de koning, die het las en daarna in zijn zak stopte.
„Arme William," zei hij toen, „hoe misdeeld hij ook is, zijn hart zit op de
rechte plaats. Hij vraagt me om iedereen bij de begrafenis te vragen. Nu, daar
had hij zich heus niet bezorgd over hoeven te maken, want daar hadden we
het juist over."
Na dit intermezzo praatte hij rustig verder, maar ieder ogenblik kwamen
zijn „orgieën" er weer aan te pas — net als tevoren. Doch toen hij het woord
voor de derde keer gebruikte, lichtte hij toe: „Ik heb het over orgieën, niet
omdat dit de gebruikelijke uitdrukking is, maar omdat het woord ceremoniën
in Engeland niet meer wordt gebezigd tegenwoordig. Daar zeggen ze orgieën
en dat is ook beter, omdat het de bedoeling juister weergeeft. Het woord is
ontstaan uit het Griekse ,orgo', dat buiten of open betekent, en het Hebreeuwse
,jeesum', planten of bedekken, maar ook wel begraven. Met begrafenisorgieën
wordt een begrafenis in de natuur bedoeld."
Ineens begon die man met de vierkante kin hem in zijn gezicht uit te lachen.
Iedereen was kwaad op hem en zei „Dokter toch" en Abner Shackleford voegde
hem toe: „Hebt u het nieuws dan nog niet gehoord, Robinson? Dit is Harvey
Wilks."
De koning glimlachte, stak zijn hand uit en zei: „Bent u inderdaad de goede
vriend en dokter van mijn arme broeder? Ik..."
„Je hoeft me geen hand te geven!" zei de dokter. „Je denkt, dat je als een
Engelsman spreekt, niet? Het is de slechtste imitatie die ik ooit heb gehoord.
Een oplichter, dat ben je!"
Toen had je de mensen te keer moeten zien gaan! Ze drongen om de dokter
heen en probeerden hem te kalmeren door hem te vertellen, dat Harvey op
wel veertig manieren had bewezen de echte Harvey te zijn, Hij kende al hun
namen, zelfs die van hun honden. Ze smeekten hem Harvey's gevoelens en
die van de meisjes te sparen; maar het hielp geen steek. De dokter ging maar
door met te vertellen, dat iemand, die beweerde een Engelsman te zijn en die
taal zo slecht uitsprak, niet anders dan een zwendelaar en en leugenaar kon
zijn. De arme meisjes klemden zich aan de koning vast en huilden. Plotseling
richtte de dokter zich tot hen.
„Ik ben de vriend van jullie vader geweest," sprak hij, „en ik ben ook jullie
vriend. Als zodanig moet ik jullie tegen die schelm waarschuwen. Keer je van
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hem af en laat hem links liggen, die onbeschaamde zwerver met zijn idiote
Grieks en Hebreeuws, zoals hij het noemt. Hij behoort tot het laagste soort
bedriegers en is bij jullie gekomen met een rijtje namen en een stuk of wat
feiten, die hij hier of daar heeft opgepikt en die jullie voor bewijzen aanzien.
En al die dwaze vrienden hier, die toch beter moesten weten, helpen jullie
nog verder van huis. Mary Jane Wilks, je kent me toch als een vriend en je
weet toch, dat ik een onbaatzuchtig vriend ben? Luister dan ook naar me en
zet die deerniswekkende schavuit buiten de deur -- ik smeek je er om. Wil
je het doen?"
Mary Jane nam een fiere houding aan en wat was ze toen mooi!
„Dit is mijn antwoord." Ze pakte de tas met het geld op en gaf die aan de
koning. „Neem deze zesduizend dollar van me aan en beleg dat geld voor mij
en mijn zusters op de manier, die u het beste vindt. U hoeft ons er geen
ontvangstbewijs voor te geven."
Ze legde haar arm om de koning heen en aan zijn andere zijde deden de
beide andere meisjes hetzelfde. Iedereen klapte in zijn handen en men begon
op de grond te stampen, zodat het leek of er een storm opstak. De koning hield
zijn hoofd fier omhoog en glimlachte trots.
„Goed dan," zei de dokter, „ik was mijn handen in onschuld. Maar ik zeg
jullie, er komt een tijd dat jullie, met schaamte aan deze dag zullen terugdenken." Toen stapte hij de deur uit.
„Mooi zo, dokter," spotte de koning, „we zullen u wel laten halen als die
tijd komt." Iedereen begon te lachen en ze vonden allemaal, dat de dokter
goed afgetroefd was.

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Toen alle gasten waren vertrokken, vroeg de koning aan Mary Jane hoe
het met de logeerkamers stond. Ze zei dat ze er één had, die oom William
kon krijgen: haar eigen kamer, die een beetje groter was, kon oom Harvey
gebruiken. Zijzelf zou dan wel op een divan slapen in de kamer van haar
zusters. En er was verder nog een hokje op de vliering met een strozak. De
koning zei, dat zijn bediende -- hij bedoelde mij ,-- dat wel voor lief zou nemen.
Mary Jane nam ons dus mee naar boven om de kamers te laten zien, die
er eenvoudig maar aardig uitzagen. Als oom Harvey last had van haar jurken
en andere spullen, wilde ze die wel weg hale-n, bood ze aan; maar hij zei dat
het niet nodig was. Die jurken hingen tegen de muur achter een katoenen
gordijn, dat reikte tot aan de grond. Verder stond er in de ene hoek een oude
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koffer en in de andere een guitaar in een hoes. En dan waren er natuurlijk de
gebruikelijke snuisterijen en snorrepijperijen, waarmee meisjes gewoonlijk haar
kamertjes opvrolijken. De koning zei, dat al die dingen het vertrek juist gezellig
maakten en dat ze dus gerust konden blijven staan. De kamer voor de hertog
was nogal klein, maar niet onprettig en datzelfde gold ook voor mijn hokje.
Die avond kwam er een uitgebreide maaltijd op tafel voor een heel gezelschap
dames en heren. Ik stond achter de stoelen van de koning en de hertog om
hen te bedienen. Mary Jane zat aan het hoofd van de tafel met Susan naast
zich. Ze vond de beschuitjes niet goed, de ingemaakte groenten en vruchten
niet lekker en de gebraden kippen taai f dezelfde smoesjes die huisvrouwen
altijd maken om complimentjes uit te lokken. Iedereen vond het natuurlijk even
heerlijk en stak dat niet onder stoelen of banken. De vrouwen vroegen: „Hoe
krijg je die beschuitjes toch zo lekker bruin en knapperig?" en „Waar haal je
toch in vredesnaam die verrukkelijke ingelegde uitjes en augurkjes vandaan?"
-- precies de opmerkingen, die gasten altijd maken als ze ergens te eten zijn.
Na de maaltijd maakten ik en Joanna — die een beetje als Assepoester werd
behandeld — in de keuken de restjes op, terwijl haar zusters de bedienden
hielpen de vaat te wassen. Joanna wilde alles van me weten over Engeland
en ik voelde me dus op erg glad ijs.
„Heb je de koning wel eens gezien?" vroeg ze.
„Wie? Willem de Vierde? Dat zou ik denken! Hij komt bij ons in de kerk."
Ik wist dat hij al jaren dood was, maar dat wilde ik haar niet verklappen.
„Wat? Je ziet hem dus regelmatig?"
„Jazeker. Zijn bank is recht tegenover de onze, aan de andere kant van de
hoofddeur."
„Ík dacht dat hij in Londen woonde," bedacht ze.
„Dat ís ook zo," gaf ik toe.
„Maar ik dacht dat jullie uit Sheffield kwamen."
Ik merkte dat ik me lelijk had versproken en ik deed alsof ik me verslikte
in een kippebotje, zodat ik tijd kreeg om me er uit te redden.
„Ik bedoel natuurlijk dat hij regelmatig bij ons naar de kerk gaat als hij in
Sheffield is. Maar dat is alleen 's zomers wanneer hij er komt voor de
zeebaden."
„Wat praat je nu voor onzin? Sheffield ligt toch niet aan zee?"
,.Nu, wie heeft dat dan gezegd?"
„Jij zei het."
„Dat is niet waar."
„Wel waar."
„Niet waar."
„Wel waar!" hield ze vol.
„Dat heb ik helemaal niet gezegd," ontkende ik..
„Wat heb je dan wel gezegd?"
„Ik zei dat hij voor de zeebaden kwam."
„Nu dan! Hoe kan hij zeebaden nemen als er geen zee is?"
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„Luister nu eens,” legde ik uit, „heb je wel eens van eau de cologne
gehoord?"
„ a.
„Dat betekent water van Keulen. Maar moet je daar soms voor naar Keulen
toe?"
„Nee, natuurlijk niet."
„Wel, zo hoeft Willem de Vierde ook niet naar zee voor zeebaden."
„Hoe krijgt hij het dan?"
„Net zoals ze hier de eau de cologne krijgen, in vaatjes. In het paleis in
Sheffield staan grote fornuizen en hij wil altijd hete baden. Zoveel water
kunnen ze aan zee niet verwarmen. Daar zijn ze er niet op ingericht."
„O, nu begrijp ik het. Als je dat meteen had gezegd, hadden we er niet over
hoeven te kibbelen."
Toen ze dat zei, begreep ik dat ik me eruit had gered, zodat ik me weer
wat meer op mijn gemak ging voelen.
„Gaat oom Harvey ook naar de kerk?" vroeg ze toen.
> ,O ja, geregeld. Iedere Zondag," beweerde ik.
„Ontbreekt hij nooit?" vroeg ze hardnekkig.
„Neen, nooit," beweerde ik.
„Hoe kan dat nu? Hij zal toch wel eens worden weggeroepen voor spoedgevallen."
Verdraaid, ik was helemaal vergeten dat hij dokter was. Ik had me weer
vastgepraat en moest me dus weer verslikken om vlug te kunnen nadenken.
„Dacht je soms," zei ik na een poosje, „dacht je soms, dat er maar één dokter
in onze stad was?"
„Waarvoor hebben ze er meer nodig?"
.,Voor de gezondheid van een koning wordt altijd bijzonder gewaakt. Ik
heb nog nooit zo'n suf kind meegemaakt als jij. Er zijn er niet minder dan
zeventien."

Gelukkig ging ze op een ander onderwerp over.
„Hoe wordt het personeel behandeld in Engeland? Wordt er beter voor
gezorgd dan wij voor onze bedienden doen?"
„Nee, een bediende telt er niet mee. Die wordt vrij slecht behandeld."
„Krijgen ze geen vrije dagen, met Kerstmis en Nieuwjaar en Pasen, zoals
hier?"
„Ik merk wel, dat jij nog nooit in Engeland bent geweest. Dat moet je net
denken! In het hele jaar krijgen ze nog niet één vrije dag. En ze kunnen dus
ook nooit naar het circus of naar een theater. Ze komen nergens," verzon ik
maar gauw.
„En naar de kerk?"
„Nee, ook niet naar de kerk."

„En jij ging altijd naar de kerk!"
Daar zat ik weer! Ik had er helemaal niet aan gedacht, dat ik de bediende
vas van de oude man. Onmiddellijk begon ik te verklaren, dat er natuurlijk
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een groot verschil was tussen een echte bediende zoals ik en het andere
personeel. Ik moest zelfs bij de familie in de kerk zitten, of ik wilde of niet,
,want dat hoorde nu eenmaal zo. Maar het ging me met deze uitleg niet zo
goed af en toen ik er mee klaar was, merkte ik dat Joanna niet overtuigd was.
„Heus waar?" vroeg ze. „Heb je me echt niet maar wat voorgelogen?"
Ik ontkende dit ten stelligste en toen keek ze een beetje minder ongelovig.
„Nu, dan zal ik er een beetje van geloven," zei ze. „Maar alles is vast niet
waar."
„Wat wil je niet geloven, Joe?" vroeg Mary Jane, die juist met Susan achter
zich binnenkwam. „Het is helemaal niet aardig van je om zo tegen hem te
praten. Hij is immers een vreemdeling, die heel ver van zijn familie is
verwijderd? Hoe zou je het vinden, als jij zo behandeld werd?"
„Zo doe je nu altijd, Mary Jane. Jij komt iemand altijd al helpen vóór hij
geslagen wordt. Ik heb hem heus niets gedaan. Hij wilde me wat op mijn mouw
spelden, denk ik, en toen heb ik gezegd dat ik hem niet geloofde. En anders
was er helemaal niets aan de hand. Dacht je soms, dat hij daar niet tegen kan?"
>>Het gaat er helemaal niet om of je hem veel of weinig hebt gezegd. Hij
is een vreemde in ons huis en dus was het niet goed van je, zulke dingen tegen
hem te zeggen. Als jij in zijn plaats was, zou je je beschaamd voelen. En je
mag nu eenmaal nooit iemand iets aandoen, waardoor hij zich beschaamd
voelt."
„Ja> Mary Jane, maar hij zei..."
„Het doet er helemaal niet toe wat hij zei ,-- dat maakt geen enkel verschil.
Je enige taak is vriendelijk tegen hem te zijn en geen dingen te zeggen, waardoor hij eraan wordt herinnerd, dat hij niet in zijn eigen land en onder zijn
eigen mensen is."
En dat is nu het meisje, dacht ik bij mezelf, van wie je toelaat, dat ze door
die oude schurk van haar geld wordt beroofd.
Toen zwierde Susan de keuken in en die begon Joanna ook nog eens een
flinke uitbrander te geven. En dit is er nog een, dacht ik bij mezelf, die ik van
haar geld laat beroven...
De arme Joanna begon smartelijk te huilen.
„Stil maar," zei haar oudste zuster. „Vraag hem maar vergiffenis."
Ze deed het en ze deed het erg lief. Ze deed het zo lief, dat het een plezier
was er naar te luisteren. Ik had haar op staande voet nog wel duizend verzinsels
willen vertellen, alleen maar om het haar nog eens te laten doen.
En dat is nu de derde, dacht ik bij mezelf, die je van haar geld laat beroven.
Ze deden alles wat ze maar doen konden om me het gevoel te geven, dat ik
thuis was en me temidden van vrienden bevond. ik wist me zu laag en gemeen,
dat ik tot mezelf zei: ,Ik weet wat ik ga doen: ik zorg dat ze hun geld terugkrijgen; al zal het me mijn kop kosten.'
Ik zei dat het tijd werd om naar bed te gaan, al was ik dat nog helemaal niet
van plan. Zodra ik alleen was, overdacht ik alles nog eens goed. Zou ik naar
die dokter gaan om de bandieten te ontmaskeren? Nee ,-- dat zou niet
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verstandig zijn. Hij zou misschien vertellen wie hem had ingelicht en dan
zouden de koning en de hertog me er lelijk van langs geven. Zou ik het dan
stiekem tegen Mary Jane vertellen? Nee, dat durfde ik niet. De beide spitsboeven zouden het vast op haar gezicht lezen en ze hidden nu eenmaal het
geld, zodat ze onmiddellijk zouden wegsluipen om ermee vandoor te gaan.
Als Mary Jane de hulp van anderen zou inroepen, zat ik helemaal midden in
de moeilijkheden en dan zou het heel wat moeite kosten me er weer uit te
redden.
Nee, er was maar één mogelijkheid: ik zou het geld zelf op de een of andere
manier moeten stelen en ik zou het zó moeten doen, dat ze mij er niet van
konden verdenken. Die twee kerels begrepen natuurlijk, dat hier nog veel meer
voor hen was te halen; ze zouden vast niet verdwijnen eer ze van dit gezin en
van het hele dorp geplukt hadden wat ze konden. Ik had dus tijd in overvloed
om een goede gelegenheid af te wachten. Ik zou het geld stelen en het ergens
goed verstoppen; als ik dan ver weg ergens op de rivier zat, zou ik een brief
schrijven, waarin ik Mary Jane vertelde waar ze het geld zou kunnen vinden.
Maar als het kin, zou het toch het verstandigst zijn om nog deze nacht mijn
slag te slaan, aangezien ik niet wist welke pijlen de dokter nog op zijn boog
had; misschien zou hij die twee schelmen het vuur zo na aan de schenen leggen,
dat ze benauwd werden en aan de haal gingen.
Het leek me daarom het beste maar te beginnen met hun kamers te doorzoeken. Het was donker boven in de gang, maar het lukte me toch de kamer
van de hertog te vinden. Daar begon ik op de tast alles ondersteboven te halen.
Al gauw drong het tot me door, dat de koning niemand behalve zich zelf zou
vertrouwen en dus zeker het geld niet aan een ander in bewaring zou geven.
Ik ging daarom naar zijn kamer om mijn onderzoek voort te zetten. Maar
zonder een kaars kon ik niet veel opschieten en ik durfde er natuurlijk geen
aan te steken. Het leek me daarom beter maar een andere koers te volgen:
ik zou de mannen opwachten en hun gesprekken afluisteren.
Juist op dat ogenblik hoorde ik hun voetstappen naderen. Vliegensvlug
wilde ik onder het bed kruipen, doch het stond op een andere plaats dan ik
had gedacht. Gelukkig raakte ik toen het gordijn aan, waarachter de jurken
van Mary Jane hingen. Dat bracht me op een idee: ik verstopte me tussen de
kleren en bleef doodstil staan.
Ze kwamen binnen en sloten de deur achter zich. Het eerste wat de hertog
daarna deed, was onder het bed kijken. Ik was maar blij, dat ik het bed niet
had kunnen vinden toen ik me wilde verstoppen. En dan zeggen ze nog, dat
er nooit een betere plaats is om je te verbergen!
„Wat is er aan de hand?" vroeg de koning toen ze waren gaan zitten, „En
zeg het een beetje vlug, want we kunnen maar het best maken dat we gauw
weer beneden zijn voor ze over ons gaan kletsen."
„Ik wilde je maar één ding zeggen: ik voel me hier niet erg op mijn gemak.
Die dokter zit me dwars. Ik zou wel eens willen weten wat je eigenlijk van
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plan bent. Ik heb je trouwens ook een voorstel te doen en het lijkt me een
gezond voorstel."
„Wat is dat dan, hertog?"
„Dat we zorgen hier zo gauw als we kunnen, maar in elk geval vóór drie
uur vannacht, vandaan te komen om met alles wat we te pakken hebben
gekregen naar de rivier te gaan. We hebben er niets voor hoeven te doen —
het werd ons zo maar gegeven, in de schoot gegooid eigenlijk. Moeten we de
mensen hier dan de kans geven, het weer terug te stelen? Ik voel er veel meer
voor er mee op te houden en vlug de benen te nemen."
Die woorden gaven me een diepe schok. Een paar uur geleden zou ik er
anders over gedacht hebben, maar nu voelde ik me teleurgesteld en in de war.
„Wat!" viel de koning verontwaardigd uit. „Niet eerst de spullen hier
verkopen? Weglopen als idioten en voor een waarde van acht- of negenduizend
dollar, die we zo maar voor het grijpen hebben, in de steek laten?"
De hertog mopperde wat. Hij zei, dat hij de tas met goud welletjes vond
en dus helemaal niet méér hoefde te hebben. Hij wilde een stel arme wezen
niet beroven van alles wat ze hadden.
„Wat klets je toch!" bromde de koning. „We beroven die meisjes van niets
anders dan van het geld. De mensen, die de boel van ons zouden kopen, hebben
er alleen maar schade van. Als ze er achter komen, dat wij de eigenaars niet
zijn — en dat zal heus gauw genoeg gebeuren als we er eenmaal vandoor
zijn --- wordt de verkoping immers ongeldig verklaard en dan gaat alles weer
naar de rechthebbenden terug. Die wezen kunnen dan weer in hun huis en
dat is meer dan voldoende; ze zijn jong en kwiek, zodat ze best een boterham
kunnen verdienen. Er zijn duizenden en duizenden mensen, die het heel wat
minder hebben. Ze hebben heus geen reden om zich te beklagen."
Nu, de hertog liet zich tenslotte bepraten. Hij stemde met de koning in,
maar hij bleef volhouden dat het een dwaasheid was nog langer te blijven
zolang die dokter zich in de buurt bevond.
„Die dokter kan naar de maan lopen," verklaarde de koning. „Wat hebben
we met hem te maken? Hebben we niet al die idioten in het hele dorp op onze
hand? We zijn voorlopig ver in de meerderheid."
Gereed om naar beneden te gaan, merkte de hertog nog op: „Ik vind, dat
we dat geld niet goed hebben verstopt."
Dat vrolijkte me een beetje op. Ik was al bang, dat ik geen enkele aanwijzing
zou krijgen over de plaats waar ze het geld hadden.
„Waarom niet?" vroeg de koning.
,Omdat Mary Jane nu natuurlijk in de rouw gaat en dan krijgt de bediende,
die de boel hier aan kant houdt, natuurlijk opdracht om de spullen die hier
hangen op te ruimen en weg te hangen. En dacht je soms, dat een bediende,
die ergens geld vindt, er niets van lenen zal?"
„Je hebt je verstand weer terug," prees de koning en hij begon onder het
gordijn te rommelen... nog geen drie voet bij me vandaan. ik drukte me stijf
tegen de muur en hield me zo stil als een muis, al beefde ik van top tot teen.
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Ik drukte me stijf tegen de muur en hield me zo stil als een muis.

Ik vroeg me af wat die kerels wel zouden zeggen als ze me daar ontdekten, en

ik piekerde me suf wat ik zou moeten doen, als ze me te pakken kregen. Maar
voor ik me daar goed en wel mee bezig had kunnen houden, had dz koning
de tas al ontdekt zonder ook maar in de verste verte te vermoeden, dat ik zo
dicht in de buurt was. Ze verstopten de tas door de strooien matras onder het
veren bed open te snijden en hun buit zo ver mogelijk naar beneden te duwen.
Ze dachten dat de schat daar wel niet zou worden gevonden, omdat een
bediende, die bedden opmaakt, zo'n matras vast niet meer dan tweemaal per
jaar zou omdraaien. Ze liepen dus helemaal geen gevaar, dat het geld hun
ontstolen zou worden.
Maar ik wist wat me te doen stond. Nog vóór ze halverwege de trap af
waren, had ik de tas al voor de dag gehaald en naar mijn zolderkamertje
gebracht. Ik wilde hem daar laten tot ik de gelegenheid kreeg een betere bergplaats te vinden. Want ik vond, dat het geld buiten het huis veel beter verstopt
zou zijn; als de twee spitsboeven het misten, zouden ze natuurlijk alles binnen
ondersteboven halen om het terug te vinden.
Vervolgens ging ik met kleren en al op mijn bed liggen, maar zelfs als ik
dat had gewild, had ik de slaap niet kunnen vatten. De gzdachte aan de afloop
van mijn avontuur had me veel te veel opgewonden. Na een tijdje hoorde ik
de koning en de hertog weer de trap opkomen; ik liet me van mijn strozak
rollen en bleef met mijn kin op de bovenste sport van de ladder wachten of er
misschien iets zou gebeuren. Maar alles bleef rustig.
Zo bleef ik liggen tot alle geluiden in het huis waren verklonken en het
eerste leven van de nieuwe dag zich aankondigde. Toen kwam ik, voetje voor
voetje naar beneden sluipend, de ladder af...

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Ik sloop naar de deuren van hun kamers en luisterde. Toen ik hen binnen
hoorde snurken, liep ik op mijn tenen weg en kwam veilig beneden. Overal
heerste een diepe stilte. Ik keek door de deur van de eetkamer, die op een kier
stond, en zag dat de buren, die volgens een oud gebruik waakten, allemaal
rustig in hun stoelen lagen te slapen. De deur naar de zitkamer, waar Peter
was opgebaard, was open en de beide kamers werden door een kaars verlicht.
Toen ik merkte dat er niemand in de zitkamer was, liep ik verder, maar de
huisdeur was op slot en de sleutel was nergens te vinden. Op dat ogenblik
hoorde ik iemand de trap afkomen, vlak achter me. Ik rende de zitkamer weer
binnen, maar ik zag zo gauw geen andere plek om de tas te verstoppen dan de
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kist. Dat deed ik snel, holde vlug de kamer door en verstopte me achter de deur.
Mary Jane kwam binnen. Ze liep heel zachtjes en knielde neer bij haar
gestorven oom. Ze huilde erg. Ik glipte de deur uit en toen ik weer langs de
eetkamer kwam, overtuigde ik me er eerst van dat de wakers me niet hadden
ontdekt. Ik keek door de openkierende deur, maar alles was rustig. Niemand
had bewogen.
Ik sloop weer naar mijn bed. Ik vond, dat ik het geld nu maar het beste kon
laten op de plaats waar het was; zodra wij de rivier een paar mijl verder waren
afgezakt, kon ik Mary Jane een brief schrijven en dan kon ze nog altijd het
geld laten opgraven.
Toen ik die ochtend beneden kwam, was de deur van de zitkamer gesloten.
De wakers waren vertrokken. Er was niemand in huis dan de drie zusters,
de weduwe Bartley en wij drieën. Ik keek naar hun gezichten om te zien of
er misschien iemand iets had ontdekt; maar er viel niets op te lezen.
Enige uren later kwam de begrafenisondernemer met zijn schroevendraaier.
Het zweet brak me uit en ik lette scherp op al zijn bewegingen. Maar hij deed
heel gewoon. Daar zat ik nu en ik wist niet eens of het geld wel of niet in de
kist lag. Stel je nu eens voor, dat iemand het er stiekem had uitgehaald...
Hoe moest ik nu weten of ik wel of niet naar Mary Jane moest schrijven?
Verbeeld je, dat ze later die kist liet opgraven en dan niets zou vinden. Wat
zou ze dan wel van me denken? Best mogelijk, dacht ik, dat ze dan jacht op
me gaan maken en ik in de gevangenis terecht kom. Dan kon ik nog veel beter
doen of ik van niets wist en helemaal maar niet schrijven. Ik had de boel lelijk
in de war geschopt; terwijl ik had geprobeerd alles ten goede te doen keren,
was het nog honderdmaal erger geworden. Ik wilde maar, dat ik me overal
buiten had gehouden.
Toen iedereen na de begrafenis weer thuis was, begon ik opnieuw op de
gezichten te letten. Ik kon het niet laten en ik voelde me helemaal niet op mijn
gemak. Maar het hielp allemaal niets -- op geen van die gezichten was iets
te lezen.
De koning ging 's avonds overal bezoeken afleggen. Voor iedereen had hij
een vriendelijk woord, zodat men hem een beminnelijk mens ging vinden. Hij
gaf voor, dat ze hem in zijn practijk niet langer konden missen, zodat hij de
zaken wel zo snel mogelijk moest afwikkelen om de thuisreis te aanvaarden.
Het speet hem erg, dat hij zoveel haast had. De mensen vonden het ook heel
jammer; ze hadden graag gezien dat hij wat langer was gebleven, maar ze
begrepen dat het nu eenmaal niet kon. Hij en William zouden de drie meisjes
natuurlijk mee naar Engeland nemen en dat stemde iedereen gelukkig, want
waar konden de arme kinderen beter worden verzorgd dan in de eigen familiekring?
De zusjes zelf vonden het ook heel prettig .-- ze waren er zo opgetogen
over, dat ze gewoonweg vergaten ooit verdriet in hun leven te hebben gehad.
Ze zeiden de koning dat hij maar zo gauw mogelijk alles moest verkopen -zij waren klaar om mee te gaan. De arme kinderen waren zo blij en gelukkig,
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dat het me hartzeer gaf te zien hoe ze werden belogen en bedrogen. Maar ik
zag geen enkele mogelijkheid om me er mee te bemoeien en de dingen een
andere loop te doen nemen.
Die dekselse koning lukte het werkelijk om al twee dagen na de begrafenis
een publieke verkoping van alle bezittingen te doen geschieden. Iedereen, die
dat graag wilde, kon overigens vóór de veiling reeds alles kopen wat hij
verlangde.
Daags na de begrafenis, tegen de middag, kreeg de vreugde van de meisjes
al een eerste knak. Dat was toen er een paar slavenhandelaars kwamen, aan
wie de koning de negers van Peter Wilks overdeed, tegen wissels, die na drie
dagen vervielen. En daar gingen ze: de twee zoons de rivier op, naar Memphis,
de moeder stroomafwaarts, naar Orleans. Het leek wel of het hart van die
arme meisjes en van de ongelukkigen zou breken van smart; ze stonden met
elkaar te huilen en maakten zoveel misbaar, dat het me bijna ziek maakte. De
meisjes zeiden, dat ze er nooit van gedroomd hadden, dat de bedienden van
elkaar zouden worden gescheiden en het dorp zouden verlaten. De aanblik
van die diepbedroefde meisjes en van de bedienden, die elkaar huilend om de
hals vielen, zal ik nooit van mijn leven vergeten. Ik had me vast niet kunnen
inhouden en zou de beide bandieten zeker hebben verraden, als ik niet had
geweten dat de verkoop toch ongeldig zou worden verklaard en de ongelukkigen na een paar weken weer terug zouden zijn.
Die gebeurtenis veroorzaakte een hele opschudding in het dorp. Heel wat
mensen zeiden, dat het een schandaal was die arme moeder en haar kinderen
van elkaar te scheiden. Het deed de bedriegers geen goed, maar die oude
dwaas zette toch door r-- dwars tegen de wens van de hertog in, die zich
helemaal niet erg veilig voelde.
De volgende dag zou de verkoping zijn. In de loop van de ochtend kwamen
de koning en de hertog naar mijn kamertje om me te wekken. Ik kon aan hun
gezichten zien, dat er iets aan de hand was.
„Ben je eergisterenavond op mijn kamer geweest?" vroeg de koning.
„Nee, majesteit." Zo sprak ik hem altijd aan, als we onder elkaar waren.
„Gisteren overdag misschien, of 's avonds?"
„Nee, Majesteit."
„Heb je dan soms iemand anders naar binnen zien gaan?" vroeg de hertog.
„Nee, hoogheid, ik kan het me niet herinneren."
„Denk eens goed na."
Ik dacht even na en zag toen uitkomst.
„Nu ja, ik heb de bedienden, die nu weg zijn, een paar maal binnen zien
gaan."
Ze schrokken ale twee op; eerst keken ze of ze dat niet hadden verwacht
en toen of ze het allang hadden gedacht.
„Allemaal?" vroeg de hertog toen.
„Nee, tenminste niet allemaal tegelijk. ik geloof, dat ik ze er maar één keer
samen uit heb zien komen."
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„Zo. En wanneer was dat?”
„Op de dag van de begrafenis. 's Morgens. Maar niet zo vroeg, want ik
had me verslapen. Ik wilde juist de ladder afgaan, toen ik hen zag."
„Gauw, vertel verder. Wat deden ze?"
„Ze deden niets bijzonders. Ze liepen op hun tenen en daaruit begreep ik,
dat ze de kamer van uwe majesteit hadden opgeruimd of zoiets; en dat ze
hadden gemerkt dat u nog niet op was. Ze wilden wegsluipen zonder u te
storen."
„Nu, dat is me wat moois!" viel de koning uit en ze keken allebei erg sip.
Nadenkend stonden ze zich even op het hoofd te krabben en toen barstte de
hertog uit in een onaangenaam gegrinnik.
„Die kerels hebben hun rol wel fraai gespeeld. Ze deden zo verdrietig toen
ze het district moesten verlaten, dat ik nog in hun smart geloofde ook. Jij
trouwens ook en iedereen. Ze speelden zo goed comedie, dat iedereen er
ingevlogen zou zijn. Ze zouden er goud mee kunnen verdienen. Als ik geld
had en een theater, zou ik niet beter kunnen doen dan hen zo gauw mogelijk
aan mijn gezelschap te verbinden. En wij hebben hen voor een briefje
verhandeld. Maar waar heb je die wissel eigenlijk?"
„Op de bank natuurlijk. Waar dacht je anders?"
„Zo, dan is dat tenminste in orde."
„Is er soms iets mis?" vroeg ik heel bedeesd.
De koning draaide zich naar me om en schreeuwde: „Dat is jouw zaak niet!
Houd jij je mond maar en bemoei je met je eigen zaken, zolang we hier nog
in het dorp zijn."
En tegen de hertog zei hij: „We moeten het maar slikken en niets zeggen;
er zit niets anders op."
Toen ze de ladder afgingen, hoorde ik de hertog weer grinniken: „Snelle
omzet -- kleine winst! Een goed zaakje, ja. Als je naar mijn raad had
geluisterd, zouden die bedienden nu nog hier zijn geweest, maar wij niet."
De koning snauwde weer wat terug en draaide zich toen om naar mij, om
me te verwijten dat ik hem niet had verteld die negers op zo'n vreemde manier
uit zijn kamer te hebben zien komen. Iedere idioot zou volgens hem hebben
begrepen, dat er iets verdachts aan de hand was. Tenslotte begon hij zichzelf
uit te schelden. Het kwam allemaal omdat hij zo vroeg was opgestaan en er
niet een beetje zijn gemak van genomen had die ochtend; hij zou wel oppassen,
dat hem dat nooit meer overkwam. Elkaar de huid vol scheldend gingen de
kerels naar beneden. Ik was bijzonder in mijn schik, dat ik het allemaal op die
negers had afgeschoven, die ik er nu toch geen kwaad meer mee kon doen.
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Zo langzamerhand was het tijd geworden om op te staan, Toen ik de ladder
afkwam, zag ik dat de deur van de kamer der meisjes openstond. Mary Jane
zat naast haar oude koffer, die ze bezig was in te pakken om tijdig klaar te
zijn voor haar reis naar Engeland. Maar ze was ermee opgehouden en ze had
een opgevouwen jurk op haar schoot. Met het gezicht in haar handen zat ze
te huilen. Ik had erg met haar te doen en dat zou iedereen hebben gehad, die
haar daar zo zag zitten. Ik ging naar binnen en zei: „Juffrouw Mary Jane,
u kunt het slecht aanzien als mensen in moeilijkheden verkeren en mij valt dat
ook niet gemakkelijk. Zegt u mij maar wat er aan de hand is."
Ze begon te vertellen en zoals ik wel had gedacht, ging het over de bedienden,
die aan de slavenhandelaars waren overgedaan. Het had haar het prettige
vooruitzicht van de reis naar Engeland helemaal bedorven, zei ze. Ze wist
niet hoe ze ooit in haar leven nog gelukkig zou kunnen zijn, nu ze wist dat die
ongelukkige moeder en haar kinderen elkaar nooit terug zouden zien. Toen
begon ze nog harder te huilen, terwijl ze haar handen ophief en uitriep: „Och,
och, als ik eraan denk, dat ze elkaar hun leven lang niet meer zullen weerzien!"
.,Maar dat zullen ze wel," verklaarde ik, „binnen twee weken al .— ik weet
het zeker!" Alle mensen, het was er uit voor ik er erg in had! En vóór ik begreep
wat er gebeurde, had ze haar armen om me heengeslagen. Ze vroeg me, het
nog eens te zeggen en nog eens en nog eens.
Ik wist, dat ik mijn mond voorbij had gepraat; ik had haar al veel te veel
gezegd en zat nu in een lastig parket. Ik vroeg haar even tijd om na te denken
en daar zat ze toen, heel ongeduldig en opgewonden, maar mooier dan ooit.
Ze keek nu weer veel gelukkiger en net zo opgelucht als iemand, die eindelijk
zijn pijnlijke kies heeft laten trekken. Intussen zocht ik naar een uitweg. Het
kwam me voor, dat het vertellen van de waarheid beter en eigenlijk ook veiliger
zou zijn dan wanneer ik haar leugens op de mouw zou proberen te spelden..
Maar ik had meer tijd nodig om de zaak van alle kanten te kunnen bekijken,
want het was een erg ingewikkelde kwestie. Tenslotte besloot ik toch maar
het er op te wagen, al leek het me toe, dat ik net zo goed met een brandende
lont op een vaatje buskruit had kunnen gaan zitten.
„Juffrouw Mary Jane," begon ik, „zou u misschien ergens buiten het dorp
een dag of drie, vier kunnen gaan logeren?"
„ja, bij de Lothrops. Waarom?"
,.Dat komt er nu niet op aan. Als ik u nu vertel hoe ik te weten gekomen
ben dat de bedienden elkaar binnen twee weken hier in dit huis zullen terugzien
en u bewijzen kan dat ik de waarheid spreek, wilt u dan naar de Lothrops gaan
en daar vier dagen blijven?"
„Vier dagen? Wel een jaar als het moet!"
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„Goed dan,” zei ik. „Als u 't me belooft, is me dat voldoende."
Ze glimlachte en begon heel lief te blozen.
„Als u het goed vindt," vervolgde ik, „zal ik de deur sluiten -en de grendel
er op doen." Na dit te hebben gedaan, zei ik: „Luistert u nu even rustig. Laat
u me eerst maar uitpraten. Ik ga u nu de waarheid vertellen, maar u moet me
beloven u flink te houden, want het is helemaal niet plezierig wat ik ga zeggen.
Maar het kan nu eenmaal niet anders. Die twee ooms van u zijn helemaal uw
ooms niet, maar een paar rasechte bedriegers. Zo, nu hebben we het ergste
gehad, de rest zult u veel makkelijker kunnen verwerken."
Het gaf haar natuurlijk een ontzettende schok, maar ik had het moeilijkste
deel van mijn verhaal achter de rug en kon nu verder alles rustig uit de doeken
doen. Haar ogen schoten vuur, toen ik haar mijn verslag deed --- vanaf het
ogenblik, dat die dwaze jongeman zich in de kano op weg naar de stoomboot
had laten uithoren, tot aan het moment waarop Mary Jane zich bij de voordeur
in de armen van de koning had geworpen en zich wel zestien, maal had laten
kussen. Haar gezicht gloeide als de ondergaande zon, toen ze opsprong en
uitriep: „Zo'n bruut! Kom, laten we geen minuut verliezen, geen seconde. We
zullen hen met teer laten bestrijken, door de veren rollen en daarna in de rivier
smijten!"
„Natuurlijk," beaamde ik. „Maar moet dat allemaal gebeuren vóór u naar
de Lothrops gaat of..."
„O ja," bedacht ze en ging weer zitten. „Hoe kom ik daar toch bij. Let maar
niet op wat ik heb gezegd, alsjeblieft niet." Ze legde haar zachte hand op de
mijne op een manier, die me voor haar door het vuur zou hebben doen gaan.
„Ik dacht er heus niet meer aan; het heeft me ook zo opgewonden. Ga nu maar
verder; ik zal heus niets meer zeggen. Vertel me maar wat ik doen moet. Wat
het ook is, ik beloof je dat ik me daar aan houden zal."
„We moeten er rekening mee houden, dat die twee bandieten een gevaarlijk
stel vormen," ging ik voort. „En of ik wil of niet, ik moet nog verder met hen
optrekken, al vertel ik u liever niet waarom dat zo is. Als u nu meteen met hen
zou willen afrekenen, zou het hele dorp wel zorgen, dat ik uit hun klauwen
kwam en dat zou voor mij wel prettig zijn, maar niet voor een ander, van wie
u niets afweef, maar die daardoor in grote moeilijkheden zou komen. Dat
mogen we hem natuurlijk niet aandoen, nietwaar? En daarom kunnen we nu
nog niet toeslaan."
Terwijl ik dat allemaal zei, kreeg ik plotseling een goede inval, waardoor
Jim en ik de bandieten kwijt zouden raken en zij in de gevangenis terecht
zouden komen. Maar ik wilde niet overdag met het vlot vertrekken, omdat ik
voortaan weer de enige zou zijn om lastige vragen te beantwoorden. Het zou
veel beter zijn de uitvoering van mijn plan tot zo laat mogelijk in de avond
uit te stellen.
„Juffrouw Mary Jane, ik zal u vertellen wat we gaan doen en dan zal het
ook niet nodig zijn, dat u zo lang bij de Lothrops blijft. Hoe ver wonen die
hier vandaan?"
138

„Nog geen vier mijl .-• het is hier achter, recht het land in.”
„Bat is precies wat we hebben moeten. Gaat u daar dan nu meteen naar
toe, laat u niet zien voor een uur of negen, half tien vanavond. Laat dan iemand
u naar huis brengen. Zeg maar, dat u een afspraak had vergeten of zo iets.
Wanneer u voor elven thuis bent, moet u een kaars in de vensterbank zetten.
Als ik om elf uur nog niet ben komen opdagen, kunt u ervan op aan dat ik me
veilig en wel uit de voeten heb gemaakt. Daarna kunt u het nieuws overal
rondbazuinen en ervoor zorgen, dat de twee schelmen in de gevangenis
terechtkomen."
,,Goed," beloofde ze. „Dat zal ik doen."
„En als het me soms niet zou lukken op tijd weg te komen, zodat ze mij
tegelijk met die bandieten oppakken, hoeft u alleen maar te vertellen dat ik u
alles eerlijk heb opgebiecht. U moet dan helemaal achter me staan."
„Reken maar dat ik je zal bijstaan! Ze zullen geen haar op je hoofd
krenken," verzekerde ze en ik zag, dat haar neusvleugels trilden, en haar ogen
vonken schoten toen ze dat zei.
„Als ik weg kan komen," legde ik uit, „zal ik hier natuurlijk niet kunnen
getuigen, dat die twee schavuiten uw ooms niet zijn; maar dat zou ik toch ook
niet kunnen bewijzen als ik wèl hier bleef, ik zou alleen maar kunnen verklaren,
dat het oplichters en zwervers zijn ,--- en dat is natuurlijk al iets. Maar er zijn
anderen, die dat allemaal beter kunnen dan ik .-- en dat zijn dan bovendien
nog mensen, die men eerder zal geloven dan mij. Ik zal u zeggen hoe u die
mensen kunt vinden. Geef me maar een potlood en een stukje papier. Daar ,-,Een vorst zonder weerga, Bricksville.' Stop het maar weg en verlies het vooral
niet. Als de heren van het gerecht iets over die twee boeven te weten willen
komen, laat hen dan maar iemand naar Bricksville sturen om te zeggen, dat
ze de mannen hebben gevonden, die ,Een vorst zonder weerga' hebben
opgevoerd. En als er gevraagd wordt wie er wil getuigen, dan staat dat hele
dorp voor je het weet voor de deur van het gerechtsgebouw, juffrouw Mary
Jane. En geloof maar, dat die mensen te keer zullen gaan!"
Ik vond, dat we nu alles wel voldoende hadden besproken.
„Laat de verkoping gewoon doorgaan," zei ik, „en maak u nergens bezorgd
over. Omdat de veiling zo kort tevoren is aangekondigd, zal niemand eerder
dan de volgende dag hoeven te betalen en de twee schavuiten gaan er niet
vandoor vóór ze het geld in hun vingers hebben. Maar zoals de zaak er nu
voor staat, is die verkoping ongeldig en ze krijgen er geen cent van te pakken.
Het is er net mee als met die ongelukkige bedienden; die koop is ook ongeldig
en dus komen ze terug. Ze kunnen het geld voor de negers ook nog niet krijgen,
juffrouw Mary Jane. Ze zitten dus lelijk in de knoei."
„Kom," zei ze, „ik ga nu meteen ontbijten en vertrek daarna direct naar
de Lothrops."
„Nee, juffrouw Mary Jane, dat kan beslist niet. U moet vóór het ontbijt
al weg."
„Waarom dan?"
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„Waarom dacht u eigenlijk, dat ik u hier vandaan wilde hebben, juffrouw
Mary Jane?”
„Ja, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet bij stilgestaan. Wat was eigenlijk
je bedoeling?"
„Nu, natuurlijk omdat u niet behoort tot de mensen, die er een stalen gezicht
op nahouden. Uw gezicht is net een open boek. Het kost helemaal geen moeite
om daar al uw gevoelens van af te lezen. Hoe wilt u dan uw ooms onder de
ogen komen als ze u straks een ochtendzoen komen geven?"
„Houd op, alsjeblieft. Ik zal wel zorgen, dat ik voor het ontbijt weg ben -hoe eerder hoe liever. Maar moet ik mijn zusters dan alleen bij hen achterlaten?"
„O, maakt u zich daar maar geen zorg over. Die moeten het nog maar een
tijdje uithouden. U mag nu niemand meer ontmoeten, uw zusters niet en ook
niemand anders uit het dorp. Het zou natuurlijk direct verdenking opwekken
wanneer u alle drie weg zou gaan. Als de een of andere buurman u zou vragen
hoe uw ooms het maken, zou uw gezicht vast iets verraden. Nee, gaat u nu
maar meteen weg, juffrouw Mary Jane, ik zal het verder wel alleen klaarspelen.
Ik zal juffrouw Susan wel zeggen, dat ze uw ooms de groeten overbrengt en
hun vertelt, dat u behoefte hebt aan een beetje rust en daarom een paar uur
bij vrienden gaat doorbrengen."
„Dat van dat bezoek aan die vrienden mogen ze wel vertellen, maar ik wil
niet hebben, dat ze hun mijn groeten overbrengen."
„Goed, dan maar niet," zei ik om haar een beetje te kalmeren. „Maar er is
nog iets..." vervolgde ik, „die tas met geld."
„Ja, die hebben ze nu eenmaal te pakken, al schaam ik me dood als ik eraan
denk hoe hun dat gelukt is."
„Nu bent u er toch naast; ze hebben die tas helemaal niet."
„Niet? Maar wie heeft het geld dan wel?"
„Ik wilde dat ik het wist. Ik had die tas van hen teruggestoten om aan u
terug te geven en ik weet ook wel waar ik hem heb verstopt; maar ik ben bang,
dat hij daar nu niet meer is. Het spijt me heel erg, juffrouw Mary Jane, het
spijt me meer dan ik zeggen kan, maar ik heb heus alles gedaan wat ik kon,
eerlijk waar. Ik werd haast gesnapt en toen heb ik de tas op de eerste de beste
plaats weggestopt om er vandoor te kunnen gaan -- maar een geschikte plaats
was het helaas niet."
„Je mag jezelf geen verwijten maken, dat wil ik beslist niet hebben. Het was
immers jouw schuld niet? Waar heb je de tas verstopt?"
Ik wilde geen oude wonden openrijten en ik bleef dus een paar minuten
zwijgen voordat ik sprak: „Ik zou u dat liever nu nog niet vertellen, juffrouw
Mary Jane, als u het niet erg vindt. Maar ik zal het op een stukje papier
schrijven, zodat u het onderweg kunt lezen als u straks naar de Lothrops gaat.
Vindt u dat voldoende?"
Ze knikte instemmend. Ik kreeg een stukje papier en schreef: ,Ik heb het
in de doodkist gelegd. Het was daar al, toen u er 's nachts zo bij stond te huilen.
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Ik was achter de deur en had erg met u te doen, juffrouw Mary Jane.'
De tranen schoten me in de ogen toen ik er aan dacht, hoe ze daar alleen
in het holst van de nacht zo huilde, zonder dat ze wist hoe onder haar eigen
dak de schurken sliepen, die haar schaamteloos hadden beroofd. Toen ik haar
het opgevouwen briefje toestak, zag ik dat zij ook tranen in de ogen had. Ze
schudde me stevig de hand en zei: „Vaarwel — ik zal alles precies doen zoals
je het gezegd hebt. Als we elkaar niet meer terug zien, zal ik je toch nooit
vergeten. Ik zal vaak aan je denken." Toen was ze verdwenen.
Ze zou aan me denken! In mijn ogen had ze meer lef dan alle andere meisjes,
die ik ooit had ontmoet. En ik vond haar ook veel knapper dan al die anderen.
Nadat ik haar die deur door zag gaan, heb ik haar nimmer teruggezien, maar
ik heb wel een millioen keer aan haar gedacht... en aan haar belofte.
Mary Jane moet wel heel stilletjes door de achterdeur zijn weggegaan, want
niemand had haar gezien. Toen ik Susan en Joanna zag, zei ik: „Hoe heten
die mensen aan de overkant van de rivier ook weer, die jullie soms gaan
opzoeken?"
„O, we kennen daar heel veel mensen, maar meestal gaan we naar de
Proctors."
„Ja, dat is de naam," knikte ik. „Haast had ik het vergeten. Juffrouw Mary
Jane heeft me gevraagd jullie te zeggen, dat ze er direct heen moest; er was
iemand ziek geworden."
„Wie dan?"
„Ja, dat weet ik niet, die naam ben ik ook vergeten. Ik geloof, dat het..."
„Lieve help, ik hoop dat het Hanna niet is!"
„Het spijt me," zei ik snel, „maar het was Hanna juist wel."
„Alle mensen --- en verleden week was ze nog zo goed. Is het iets ergs?"
„Ik weet niet meer wat het was, maar ze hebben de hele nacht met haar
opgetrokken en ze dachten, dat ze het niet meer lang zou maken."
„Hoe is dat toch mogelijk! Maar wat heeft ze dan toch?"
Ik kon zo gauw niets beters verzinnen en zei dus maar het eerste het beste
dat me te binnen wilde schieten: „De bof."
„Je grootje! Ze waken toch zeker niet de hele nacht bij iemand, die de bof
heeft?"
„Zo, dacht je dat. Bij deze bof doen ze dat wel. Het is een heel ander soort
bof, een nieuw soort, zei juffrouw Mary Jane."
„Hoe bedoel je, een nieuw soort?"
„Wel, er komen allerlei andere ziekten bij."
„Wat voor ziekten dan?"
„Nou, mazelen en kinkhoest en gordelroos en longontsteking en geelzucht
en hersenkoorts en ik weet niet wat nog .allemaal meer."
„Lieve help! En noemen ze dat dan gewoon de bof?"
„Dat zei juffrouw Mary Jane tenminste," hield ik vol.
„Maar hoe komen ze er dan in vredesnaam bij, dat bof te noemen?"
>Nu ja, omdat het de bof is. Daar begint het mee."
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„En toch is het allemaal onzin. Stel je voor, dat iemand zijn teen stoot,
daarna vergif inneemt en dan in een put valt en verdrinkt. Moet je dan : als
men je vraagt waaraan de betrokkene gestorven is, zeggen: ,Wel, hij heeft
zijn teen gestoten.” Zou je dat een goed antwoord vinden? Natuurlijk niet.
Maar wat jij vertelt, is minstens even gek. Is het soms besmettelijk?"
„Of het besmettelijk is? Dat zou ik denken!"
„Maar dat is vreselijk," zei Joanna. „Ik zal naar oom Harvey gaan en..."
„O ja, dat moet je vast doen," zei ik. „Je moet vooral niet te lang wachten."
„O, zou jij het soms niet doen."
„Nu moet je eens even luisteren; misschien begrijp je het dan. Je ooms moeten
toch zo gauw mogelijk naar Engeland, niet? Dachten jullie soms dat ze het over
hun hart zouden kunnen verkrijgen er nu vandoor te gaan en jullie later alleen
te laten reizen? Jullie weten natuurlijk best, dat ze op jullie zullen wachten.
Dat betekent dus, dat de reis een hele poos zou worden uitgesteld. Dat kan
wel maanden duren. Als je oom weet, dat Mary Jane bij iemand is geweest,
die die vreselijke bof... eh, ziekte... heeft, dan is alles mis. Maar ja, jullie
moeten het zelf weten; wanneer jullie het beter vinden om alles aan oom Harvey
te gaan vertellen..."
„Ik denk er niet aan! Dan zouden we hier zeker al die tijd moeten rondhangen, terwijl we in Engeland een heerlijk leventje zouden kunnen hebben?
En dat alleen maar omdat we niet zeker weten of Mary Jane werkelijk de bof
heeft. We zullen wel wijzer zijn!"
„Maar zou je het dan in elk geval de buren maar niet vertellen?"
„Hoor hem eens! Iets stommers zou je nooit kunnen doen. Begrijp je dan
niet, dat ze het onmiddellijk verder zouden vertellen? Het beste is, dat we er
tegen niemand over praten."
„Ja, misschien heb je wel gelijk. Ik weet ook geen betere oplossing."
„Maar dan moeten we natuurlijk wel tegen oom Harvey zeggen, dat Mary
Jane een tijdje wegblijft. Hij zou zich anders maar ongerust over haar maken."
„Ja, juffrouw Mary Jane heeft me gevraagd, of jullie dat zouden willen
doen. Ze zei: ,Laten ze oom Harvey en oom William maar een zoen van me
geven en vertellen, dat ik naar de overkant van de rivier ben gegaan om -- hoe
is ook weer de naam van de rijke familie, waar oom Peter zo op gesteld was?"
„Je bedoelt natuurlijk de Apthorps, niet?"
„Ja, zo heten ze; die lastige namen ook, ik kan ze haast niet onthouden. Ik
moest zeggen, dat ze naar die Apthorps is om te vragen of ze vast en zeker
naar de veiilng willen komen om het huis te kopen, omdat oom Peter dat beslist
liever had gehad dan wanneer er andere mensen in zouden komen. Als ze niet
te vermoeid is, komt ze daarna naar huis, maar anders komt ze toch in elk geval
morgenochtend. Ze zei, dat jullie niets over de Proctors moest zeggen, alleen
over de Apthorps — en dat is trouwens de waarheid, want ze gaat er werkelijk
heen om over de verkoop van het huis te praten. Dat weet ik zeker, want ze
heeft het me verteld."
„Goed," beloofden de twee meisjes en meteen gingen ze naar hun ooms om
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hun de kussen en de boodschap over te brengen. Alles liep nu uitstekend. De
meisjes zouden natuurlijk niets zeggen, omdat ze graag zo gauw mogelijk naar
Engeland wilden. En de koning en de hertog zouden het vast heel wat prettiger
vinden wanneer ze wisten, dat Mary Jane weg was gegaan om de verkoping
tot een succes te maken, dan dat ze hier zou blijven en de kans lopen, dat
dokter Robinson haar ontmoeten zou. Ik had het best naar mijn zin; ik vond,
dat ik het zaakje netjes had opgeknapt r Tom Sawyer had het vast niet beter
kunnen doen.
Laat in de middag werd op het dorpsplein de verkoping gehouden. Het
duurde een hele tijd en de koning bleef voortdurend in de buurt van de veilingmeester. De hertog, die steeds maar ,goe-goe' liep te mompelen, liet zich van
zijn beste kant kennen en slaagde er opperbest in ieders sympathie te winnen.
Langzaamaan ging alles van de hand; er bleef niet veel meer dan een hoop
oude rommel over. Maar dat wilden ze toch ook graag verkopen -- de koning
deed zijn uiterste best om ook die laatste gammele resten nog van de hand te
doen. Terwijl ze daar druk mee bezig waren, legde er een stoomboot aan. Twee
minuten later naderde een joelende en schreeuwende menigte, die steeds
dichterbij kwam. „Hier komt de tegenpartij!" zo werd er geroepen. „Nu zijn er
twee stel erfgenamen van de oude Peter Wilks. Wie wedden wil, kan zijn
keus maken!"
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Ze hadden een oude heer bij zich en een wat jongere man, die er allebei
erg aardig uitzagen. De jongste droeg zijn arm in een verband. De mensen
bleven maar lachen en joelen, maar ik kon de grap er niet van inzien. De koning
en de hertog zouden het ook wel niet zo leuk vinden en ik verwachtte eigenlijk,
dat ze bij die aanblik zouden verbleken. Maar daar vergiste ik me lelijk in.
De hertog liet helemaal niet merken, dat hij in de gaten had wat er aan de
hand was; hij bleef maar met een gelukkig en tevreden gezicht ,goe-goe' roepen.
En de koning keek met een smartelijke blik op de pas aangekomenen neer,
alsof hij tot in het diepst van zijn hart bewogen was, dat er zulke bedriegers
en schelmen op de wereld bleken te bestaan. Zijn houding was werkelijk
bewonderenswaardig. Een heleboel van de mensen, die bij de verkoping waren
geweest, schaarden zich om de koning heen als wilden ze daarmee bewijzen,
dat ze aan zijn kant stonden. De oude heer, die met de stoomboot was
aangekomen, keek stomverbaasd. Toen hij even later begon te spreken, merkte
ik onmiddellijk dat hij praatte als een echte Engelsman -- heel anders dan de
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koning, al had die er zijn imitatie toch ook lang niet slecht afgebracht.
Ik zie geen kans de woorden, die de oude heer sprak, precies weer te geven.
Maar nadat de mensen een beetje tot kalmte waren gekomen, zei hij ongeveer
het volgende: „Dit is een verrassing, die ik allerminst had verwacht. Ik moet
eerlijk en openhartig bekennen, dat ik er niet op voorbereid ben de situatie op
te helderen. Wij hebben nogal wat tegenslag gehad; mijn broer heeft zijn arm
gebroken en gisterenavond heeft men per vergissing onze bagage in het
verkeerde dorp uitgeladen. Maar ik ben Peter Wilks' broer Harvey en dit is
William, die doofstom is en op het ogenblik zelfs geen gebaren kan maken,
omdat hij maar één hand tot zijn beschikking heeft. We zijn het werkelijk en
als binnen een paar dagen onze bagage arriveert, zal ik dat kunnen bewijzen.
Tot zolang zal ik geen verklaring afleggen, maar in het hotel de verdere loop
der gebeurtenissen afwachten."
Toen hij en de nieuwe doofstomme waren weggegaan, begon de koning te
lachen.
,,Zijn arm gebroken!" zei hij smalend. „Dat is wel erg gemakkelijk voor een
bedrieger, die er tekens mee moet maken welke hij nooit van zijn leven geleerd
heeft. En hun bagage verloren! Is het niet prachtig? Het is heel mooi verzonnen
en het komt hun onder deze omstandigheden heel goed van pas ook!"
Hij begon weer te lachen en iedereen stemde ermee in, hoogstens een half
dozijn van de aanwezigen uitgezonderd. Onder hen bevonden zich dokter
Robinson en een heer, die er heel scherpzinnig uitzag. Hij droeg een ouderwets
valies en was juist van de stoomboot gekomen. Nu stond hij zachtjes met de
dokter te praten, terwijl hij nu en dan een zijdelingse blik naar de koning wierp,
waarna ze allebei met het hoofd knikten. Het was de advocaat Levi Bell, die
naar Louisville was geweest. Er was er nog een, die niet had gelachen -- een
grote, ruwe kerel, met een hese stem, die langs gekomen was toen de oude
heer aan het woord was en aandachtig naar hem had geluisterd. Nadat de
koning was uitgesproken, riep hij met zijn schorre stem: „Hé, zeg eens even.
Als u Harvey Wilks bent, wanneer bent u dan in het dorp aangekomen?"
„De dag voor de begrafenis, vriend," antwoordde de koning.
,,Hoe laat was dat dan?"
„Wel, tegen de avond, een paar uur voor zonsondergang."
„Hoe bent u hier gekomen?"
„Ik kwam met de Susan Powell mee, uit Cincinnati."
„Hoe is het dan mogelijk, dat u 's morgens bij de punt was, in een kano?"
„Ik ben 's morgens helemaal niet bij de punt geweest."
„Dat is een leugen," riep de man.
Verschillende mensen sprongen op hem af en verzochten hem, niet zulk
een toon aan te slaan tegen een heer, die bovendien nog wel een dokter was.
„Een dokter? Laat me niet lachen! Hij is een bedrieger en een leugenaar.
En die ochtend was hij bij de punt. Ik woon daar toch zeker? Nu, ik was er
en hij was er ook! Ik heb hem zelf gezien. Hij kwam er aan in een kano, met
Tim Collins en een jongen."
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Dokter Robinson kwam naar hem toe en zei: „Zou je die jongen herkennen,

Hines?"
„Ik denk van wel, maar ik weet het niet zeker. Hé daar zie ik hem staan.
Dat is hem vast en zeker."
Hij wees naar mij. Toen zei de dokter: „Buren, ik weet niet of dat zojuist
aangekomen stel mannen bedriegers zijn of niet. Maar als déze het niet zijn,
dan ben ik een idioot; dat wilde ik alleen, maar even zeggen. Ik meen, dat het
onze plicht is er op toe te zien, dat ze hier niet vandaan komen eer dit hele
zaakje grondig is uitgezocht. Vooruit, Hines, en jullie ook allemaal. We zullen
deze twee beren naar de herberg brengen en ze confronteren met die andere
twee. Voordat die ontmoeting afgelopen is, zijn we waarschijnlijk een heel
eind verder."
Dat was een kolfje naar de hand van al die mensen, behalve misschien voor
de vrienden van de koning. We gingen op weg, toen de schemering juist begon
te vallen. Dokter Robinson had me bij de hand vastgegrepen; hij was erg
vriendelijk tegen me, maar die hand bleef hij maar vasthouden. We gingen
naar een grote kamer in het hotel. Er werden een paar kaarsen aangestoken
en toen werd het andere stel binnengebracht.
„Ik wil deze twee mannen niet te hard vallen," zo begon de dokter, „maar
ik houd hen voor zwendelaars en het is best mogelijk, dat ze medeplichtigen
hebbe n van wie ze niets afweten. Als ze die hebben, zouden ze er wel eens
vandoor kunnen gaan met de tas vol geld, die Peter Wilks heeft nagelaten.
Dat lijkt me helemaal niet onwaarschijnlijk. Als deze mannen geen bedriegers
zijn, zullen ze er zeker geen bezwaar tegen hebben dat geld te laten halen en
het ons in bewaring te geven tot bewezen is, dat ze er werkelijk recht op hebben.
Is dat niet zo?"
Iedereen stemde daar mee in. Ik vond, dat het er voor die twee schelmen
al meteen lelijk begon uit te zien, maar de koning keek alleen maar een beetje
be droefd.
„Heren," zei hij, „ik wilde wel, dat het geld er was, want ik heb er niet de
minste behoefte aan een eerlijk, open en grondig onderzoek naar deze verdrietige
zaak in de weg te staan. Maar helaas --- het geld is er niet meer. Als u wilt,
kunt u iemand naar onze kamers sturen om zich daarvan te overtuigen."
„Waar is het dan?"
„Wel, nadat mijn nicht het mij gegeven had om het voor haar te be waren,
heb ik het in de stromatras van mijn bed verstopt, aangezien ik het voor de
paar dagen, die we hier zouden blijven, niet naar de bank wilde brengen. Die
matras leek me een veilige plaats... maar ik heb geen rekening gehouden met
de bedienden hier. Ik nam aan, dat ze net zo eerlijk waren als het personeel
in Engeland. Maar toen ik de volgende ochtend naar beneden was gegaan,
hebben die negers het gestolen. Toen zij met de handelaar meegingen, had ik
de tas met geld nog niet gemist. Ze zijn er dus mee vandoor gegaan. Mijn
trouwe bediende kan u er alles van ve rt ellen, heren."
De dokter en verscheidene anderen zeiden: „Onzin" er was geen mens die

145

het verhaal helemaal geloofde. Iemand vroeg me of ik gezien had, dat de negers
het geld stalen.
„Nee," antwoordde ik, „maar ik heb hen wel uit de kamer zien sluipen en
zich uit de voeten zien maken. Ik heb er eerst niet bij stilgestaan; ik dacht, dat
ze bang waren mijn meester te hebben wakker gemaakt en wilden wegkomen
voor hij hun de huid vol zou schelden."
Meer hoefden ze niet van me weten. Maar opeens draaide de dokter zich
naar me om en vroeg: „Ben jij ook een Engelsman?"
„Ja," knikte ik. Toen begonnen hij en een paar anderen te lachen. Daarna
begon de ondervraging pas goed. Van alles wilden ze weten en dat duurde
maar voort, uur na uur, zonder dat iemand er aan scheen te denken dat het
tijd werd om te gaan eten. En hoe langer het duurde, hoe verwarrender het
allemaal werd. Ze lieten eerst de koning de hele geschiedenis vertellen en
daarna moest de oude heer zijn verhaal doen. Je moest wel een ezelskop zijn,
dacht ik, als je niet meteen in de gaten had, dat de eerste alleen maar leugens
vertelde en dat de tweede de waarheid sprak. Eindelijk werd mij gevraagd,
alles te vertellen wat ik van de zaak afwist. De koning keek me van opzij met
een veelzeggende blik aan, om me duidelijk te maken dat er heel wat voor me
zwaaien zou als ik hem in de steek liet. Ik begon met over Sheffield te vertellen
en over ons leven daar en ook over de Engelse tak van de familie Wilks. Maar
het duurde niet lang of de dokter begon te lachen en Levi Bell, de advocaat,
zei: „Ga maar zitten, jongen. Als ik jou was, zou ik me niet zo uitsloven. Je
bent zeker niet gewend zo te liegen, want erg handig gaat het je niet af. Je zult
eerst nog wat moeten oefenen."
Het compliment kon me niet zo veel schelen, maar ik was blij, dat ze verder
niets meer van me hoefden te weten. De dokter wendde zich tot de advocaat
en zei: „Je had eigenlijk eerder in het dorp terug moeten zijn, Levi Bell."
De koning viel de dokter in de rede en zei, terwijl hij zijn hand naar de
advocaat uitstak: „Wat? Bent u die goeie oude vriend van mijn arme gestorven
broer, over wie hij me zo vaak geschreven heeft?"
De advocaat was door deze woorden vertederd. Hij beantwoordde de handdruk, glimlachte en keek erg verheugd. Toen praatten hij en de koning een hele
tijd met elkaar en tenslotte verwijderden ze zich van de anderen om hun gesprek
heel zachtjes voort te zetten.
„Dan is de zaak in orde," zei de advocaat na een poosje, „als u mij die
volmacht geeft en ook die van uw broer, zal ik alles opsturen. Dan kunnen ze
zien, dat alles klopt."
Er kwam papier en inkt voor de dag en de koning ging zitten, met zijn hoofd
een beetje opzij gebogen en met het puntje van zijn tong uit zijn mond. Hij
krabbelde iets op een stuk papier en gaf toen de pen aan de hertog, die zich
al die tijd heel goed had gehouden, maar er nu ineens uitzag of hij zich niet
erg veilig voelde. Toch nam hij de pen en schreef een paar woorden. Daarna
wendde de advocaat zich tot de andere oude heer en zei: „Willen u en uw
broer nu ook een paar regels schrijven en die met uw namen ondertekenen?"
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De oude heer schreef, maar niemand kon er iets van lezen. De advocaat
keek stomverbaasd en zei toen: „Nu, daar kan ik niet uitkomen." Meteen
haalde hij een pakje brieven uit zijn zak en begon die met h;.t schrift van de
oude heer te vergelijken.
„Deze oude brieven zijn van Harvey Williams," legde uit, „en hier heb ik
die twee handtekeningen. Maar iedereen kan onmiddelijk zien, dat het niet
hetzelfde schrift is."
De koning en de hertog keken elkaar beteuterd aan, nu ze zagen hoe de
advocaat hen te pakken had.
„En hier," vervolgde Levi Bell, „heb ik het handschrift van die andere oude
heer, maar die kan de brief ook niet hebben geschreven. Je kunt eigenlijk niet
wijs worden uit zijn gekrabbel, het zijn alleen maar een paar streepjes. Dan heb
ik hier nog een paar brieven van..."
;Mag ik het u misschien even duidelijk maken?" onderbrak de oude heer
hem. „Niemand kan mijn handschrift lezen behalve mijn broer en die schrijft
daarom al mijn brieven over. Het is dus zijn handschrift, dat u daar heeft, en
niet het mijne."
„Aha," zei de advocaat, „zit de zaak zo in elkaar. Ik heb hier ook een paar
brieven van William; als u hem dus even iets laat schrijven, kunnen we het
vergelijken."
„Maar hij kan niet schrijven met zijn linkerhand," verklaarde de oude heer.
„Als hij zijn rechterhand gebruiken kon, zou u direct zien, dat hij zijn eigen
brieven schreef en de mijne ook. Vergelijkt u ze maar, alstublieft, ze zijn met
dezelfde hand geschreven."
De advocaat deed het en zei toen: „Ik geloof, dat u gelijk hebt. Wel, wel,
wel, ik dacht nog daarnet dat de oplossing vlak voor de hand lag, maar nu
zijn we weer verder van huis. Maar één ding is toch wel bewezen —9 die twee
daar heten geen van beiden Wilks." En hij knikte even met het hoofd naar de
koning en de hertog.
En denk je nu, dat die koppige oude dwaas het toen maar opgaf? Geen
sprake van. Hij zei, dat het geen eerlijke proef was en dat zijn broer William
de grootste grappenmaker van de wereld was. Hij had niet geschreven zoals
anders; toen William de pen op het papier zette, had hij, zijn broer, al meteen
gezien dat hij weer een grap wilde uithalen en zijn hand verdraaide.
Zo wrong de koning zich in honderd bochten, tot hij tenslotte zelf ging
geloven dat het allemaal waar was wat hij zei.
„Ik dacht ineens ergens aan," viel de oude heer hem plotseling in de rede.
„Ia er hier misschien iemand, die wel eens met mijn br... ik bedoel met de
overleden Peter Wilks gezwommen heeft?"
„Ja," zei iemand, , >dat hebben ik en Abe Turner herhaaldelijk gedaan. We
zijn hier alle twee."
Toen wendde de oude heer zich tot de koning en zei: „Misschien kan deze
heer me dan wel vertellen, wat er op de borst van Peter was getatoueerd?"
En nu moet je niet denken, dat de koning uit het veld geslagen was. De
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vraag overviel hem en ieder ander zou met zijn mond vol tanden hebben
gestaan. Want hoe zou hij hebben moeten weten, wat voor tatouage die man
had gehad? Hij kon er niets aan doen, dat de kleur uit zijn gezicht wegtrok,
maar verder was er niets aan hem te merken. Het was heel stil geworden.
Iedereen boog zich voorover en keek hem aan. ,Nu zal hij het wel opgeven,'
dacht ik bij mezelf. Maar, al zul je het niet willen geloven, hij gaf het niet op.
Misschien hoopte hij wel het net zo lang vol te kunnen houden tot de mensen
vermoeid raakten en naar huis zouden gaan, zodat hij en de hertog de benen
konden nemen. In ieder geval, hij bleef rustig zitten, begon te glimlachen en
zei: „Ja, ja, dat is een heel moeilijke vraag, hè? Ja, meneer, ik kan u precies
vertellen wat er op zijn borst was getatoueerd. Alleen maar een dun blauw
pijltje, anders niet. Maar als je niet heel goed keek, kon je het helemaal niet
zien. Nu, wat hebt u daarop te zeggen?"
De oude heer keerde zich met een ruk naar Abe Turner en zijn maat, terwijl
zijn ogen oplichtten alsof hij dacht de koning nu toch te hebben verslagen.
„Daar --. u hebt het gehoord!" zei hij. „Hebt u zo'n teken op de borst van
Peter gezien?"
„We hebben er niets van gemerkt," antwoordden ze allebei.
„Mooi!" zei de oude heer. „Wat u wèl hebt gezien, was een kleine P. en
een B. --- een letter, die hij alleen maar in zijn naam gebruikte toen hij nog jong
wasren een W, met streepjes aan elkaar verbonden. Dus zo: P-B-W." Hij
schreef de letters op een stukje papier. „Vertel eens -- hebt u dat niet gezien?"
Toen zeiden ze weer alle twee tegelijk: „Nee, ook niet. We hebben helemaal
geen tatouering gezien."
De aanwezigen waren buiten zichzelf van opwinding.
„Het zijn allemaal bedriegers!" werd er geroepen. „Het hele stel. Laten we
hen allemaal maar in het water gooien of een flinke aframmeling geven!" Ze
begonnen nu allemaal door elkaar heen te schreeuwen; het was een leven als
een oordeel. Toen sprong de advocaat op de tafel en riep boven alles uit:
„Heren --- heren toch! Een enkel woord, één woord alstublieft! Er blijft ons
nog één middel over; laten we het lichaam laten opgraven en zelf kijken."
Daar was iedereen het mee eens. „Hoera!" riepen ze allemaal en ze stonden
al klaar om op weg te gaan. Maar de advocaat en de dokter maanden tot
kalmte. „Wacht toch even," riepen ze, „grijp eerst die vier mannen en de
jongen vast en laat ze meegaan."
Geloof maar gerust, dat ik doodsbang was! Maar ik zag geen enkele manier
om er aan te ontkomen. Ze grepen ons vast en voerden ons met zich mee, recht
op het kerkhof af, dat ongeveer anderhalve mijl van het dorp langs de rivier
lag. In een ogenblik hadden we het hele dorp achter ons aan, want we vormden
een luidruchtige stoet en het was nog maar negen uur 's avonds.
Toen we langs ons huis kwamen, speet het me heel erg, dat ik Mary Jane
het dorp had uitgestuurd; als ik haar nu een seintje had kunnen geven, zou
ze nu naar buiten kunnen komen om mij te redden en de bedriegers de das
om te doen. De hele troep trok nu langs de rivier; de mensen gingen ontzettend
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tekeer en om het nog angstiger te maken werd de lucht steeds donkerder. Het
begon te weerlichten en de opstekende wind deed de bladeren ritselen. In zo'n
moeilijke en gevaarlijke situatie als nu had ik me nog nooit bevonden; het was
of ik er door verdoofd werd. Het ging allemaal zo heel anders dan ik me had
voorgesteld.
Het werd steeds donkerder en dat zou me een prachtige kans hebben gegeven
om weg te glippen, als die grote ruwe kerel -- Hines .-- me niet zo stevig bij
mijn pols vasthield. Je zou net zo goed hebben kunnen proberen aan Goliath
te ontkomen. Hij sleepte me gewoon mee en in zijn opwinding liep hij zo hard,
dat ik hollen moest om hem bij te houden.
Toen we op de plaats van bestemming waren aangekomen, zwermde de
menigte over het kerkhof uit, zodat het wel een overstroming leek. Bij het graf
gekomen, bleken de mannen voldoende schoppen te hebben, maar niemand
had er aan gedacht een lantaarn mee te nemen. Bij het licht van de bliksem
begonnen ze toch maar te graven, nadat ze een man hadden weggestuurd om
bij het dichtstbijzijnde huis, zowat een halve mijl ver, een lantaarn te gaan
halen.
Ze bleven maar graven. Intussen was het volslagen donker geworden. Het
was gaan regenen, de wind gierde ons om de oren, de bliksemflitsen volgden
elkaar steeds sneller op en de donderslagen ratelden onafgebroken. Maar de
mensen hadden het veel te druk met hun werk om er veel aandacht aan te
schenken. Het ene ogenblik zag je al die gezichten fel oplichten en de aarde
met scheppen vol uit de kuil omhoogwerpen, en het volgende ogenblik verhulde
de duisternis dat alles en zag je geen hand voor de ogen.
Eindelijk kwam de kist te voorschijn en werd geopend. Er werd van alle
kanten geduwd en opgedrongen, want iedereen wilde zich persoonlijk overtuigen. Het was een afschuwelijk ogenblik, toen daarna de hele omgeving weer
in het duister was gehuld. Hines rukte en trok zo, dat mijn pols vreselijk pijn
ging doen. Hij stond zo te hijgen van de opwinding, dat hij mijn hele bestaan
glad vergeten was.
Plotseling zette de bliksem alles weer in een helwitte gloed en op hetzelfde
ogenblik riep iemand uit: „Alle mensen, de tas met goud ligt op zijn borst!"
Hines slaakte een kreet, liet mijn pols los en drong zich door de menigte
heen om het zelf te zien. Direct ging ik aan de haal! In het donker rende ik
de weg langs, alsof een dolle hond me op de hielen zat. Toen ik het dorp
bereikte, hoefde ik me voor niemand te verschuilen, want geen mens waagde
zich in de storm buitenshuis. Ik hoefde dus geen achterstraatjes op te zoeken.
Door de hoofdstraat holde ik verder en zodra ik het huis van de gezusters
naderde, tuurde ik omhoog om te zien of er een kaars in het venster brandde.
Er was geen licht te ontdekken en dat stelde me diep teleur, al had ik niets
anders kunnen verwachten. Maar juist toen ik het huis bereikte, floepte er licht
aan achter Mary Jane's venster! Mijn hart bonsde of het uit elkaar zou springen;
maar een ogenblik later lag het huis alweer ver achter me in het duister. Ik
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zou het nooit van mijn leven terugzien. Mary Jane was het liefste meisje, dat
ik ooit heb ontmoet, en ze had ook de meeste durf.
Toen ik ver genoeg buiten het dorp was, begon ik naar alle kanten uit te
kijken om een boot te vinden, waarmee ik het vlot zou kunnen bereiken. Zodra
ik er bij het licht van de bliksem een zag, die niet aan een ketting was vastgemaakt, sprong ik erin. Het was een kano, die alleen maar met een touw was
vastgebonden. Het was nog een heel eind naar het eilandje, waaraan ons vlot
lag gemeerd, maar ik wilde geen minuut verliezen en spande al mijn krachten
in om het zo snel mogelijk te bereiken. Toen ik er eindelijk was, voelde ik me
zo uitgeput, dat ik het liefst meteen was gaan liggen om uit te blazen. Maar
dat deed ik niet. Direct toen ik aan boord sprong, riep ik: „Kom voor de dag,
Jim, maak onmiddellijk het vlot los! Gelukkig, we zijn eindelijk van hen verlost!"
Jim kwam te voorschijn en hij was zo blij, dat hij met wijd uitgespreide armen
op me toeliep. Maar toen het bliksemvuur hem even fel verlichtte, was het of
mijn hart stilstond. Ik sloeg achterover het water in. Ik was helemaal vergeten,
dat hij er uitzag als een kruising tussen Koning Lear en een verdronken Arabier
en dat hij in die vermomming zo'n afschuwelijke aanblik bood. Maar Jim viste
me gauw weer op en nam me in zijn armen, zo blij was hij, dat hij me terugzag
en dat we van de koning en de hertog af waren.
„Gauw, gauw!" zei ik. „Vooruit, gooi het vlot los! Varen moeten we!"
Een ogenblik later staken we van wal en gleden weer de rivier af. Het was
een heerlijk gevoel weer vrij te zijn, samen op de brede stromen, met niemand
om ons heen die het ons lastig kon maken.
Van vreugde moest ik een paar maal het vlot ronddansen; ik kon het gewoon
niet laten. Maar voor ik driemaal rond was geweest, hoorde ik plotseling een
geluid, dat ik maar al te goed kende. Ik hield mijn adem in en luisterde
gespannen -- en ja hoor, toen een volgende bliksemflits het water helder als
de dag verlichtte, daar kwamen zei Ze trokken uit alle macht aan de riemen,
zodat hun roeiboot kraakte in zijn voegen. Het waren de koning en de hertog...
Moedeloos liet ik me op het vlot neervallen en het kostte me heel wat moeite
om niet in tranen uit te barsten.

DERTIGSTE HOOFDSTUK

Zodra ze aan boord waren, liep de koning op me toe, pakte me bij mijn kraag
en schreeuwde: „Je wilde proberen van ons af te komen, niet, aap van een
jongen? Je hebt zeker genoeg van ons gezelschap, hè?"
„Nee, majesteit," zei ik, „echt niet. Laat me alsjeblieft los, majesteit!"
,,Vertel me maar vlug wat je van plan was, of je zult er van lusten!"
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„Ik zal alles eerlijk vertellen, majesteit, precies zoals het gebeurd is. De
man, die me vasthield, was erg aardig voor me en zei steeds maar, dat een
zoon van hem, zowat even groot als ik, verleden jaar gestorven was. Het speet
hem heel erg me zo in gevaar te zien en toen ze allemaal stomverbaasd waren
bij het vinden van het geld, liet hij me los en fluisterde: ,Maak dat je wegkomt,
anders zullen ze je er van langs geven!' Ik nam gauw de benen, want het leek
me niet veilig nog langer te blijven. Ik kon me niet verweren en ik voelde er
niets voor, 'n pak slaag te krijgen. Ik bleef dus maar doorhollen tot ik de kano
vond. Zodra ik hier aankwam, zei ik tegen Jim dat hij moest opschieten, omdat
ze me anders toch nog te pakken konden krijgen. Ik vertelde hem ook, dat u
en de hertog wel niet meer zouden leven. Ik vond het erg verdrietig en Jim ook
en daarom was i1 erg blij toen ik u en de hertog zag aankomen. U mag het
zelf aan Jim vragen.”
Jim zei dat het waar was. Maar de koning snauwde, dat hij zijn mond moest
houden. „Het klinkt me allemaal erg onwaarschijnlijk in de oren," bromde hij
en toen schudde hij me weer door elkaar met de bedreiging, dat hij me kopje
onder zou duwen.
„Laat die jongen toch los, oude gek die je bent," zei de hertog tenslotte.
„Zou jij soms iets anders hebben gedaan? Heb jij soms naar hem uitgekeken
toen je de benen kon nemen? Daar herinner ik me in ieder geval niets van."
De koning liet me los en begon het hele dorp uit te schelden.
„Je kunt veel beter tegen jezelf te keer gaan," meende de hertog weer, „want
alles wat er is gebeurd, komt door jou. Van het begin af aan heb je alles stom
aangepakt, behalve misschien toen je zo brutaal met die blauwe pijl op de
proppen kwam. Dat was een slimme zet -- en misschien heb je daar wel ons
leven door gered. Want als je dat niet had gezegd, zouden ze ons vast in de
gevangenis hebben gestopt tot de bagage van die Engelsman was aangekomen.
En dan had het er lelijk voor ons uitgezien! Maar dat verzinsel van jou heeft
ons naar het kerkhof gebracht en het vinden van dat geld heeft ons nog een
grotere dienst bewezen. Want als toen niet al die idioten waren gaan opdringen
om het geld met hun eigen ogen te zien, zouden ze vanavond korte metten met
ons hebben gemaakt."
Het bleef een tijdje stil. De beide mannen stonden na te denken. Dan zei
de koning een beetje afwezig: „Hmm... en wij dachten nog wel, dat die
bedienden het hadden gestolen!"
Ik kreeg plotseling kippenvel.
„Ja," zei de hertog heel langzaam en sarcastisch, „dat dachten we zeker."
Weer een halve minuut later zei de koning lijzig: „Tenminste --, ik dacht
het."
En de hertog weer, op dezelfde toon: „Dat heb je mis -- ik dacht het."
De koning werd nijdig en viel uit: , >Je moet op je woorden passen, Bilgewater. Wat bedoel je daarmee?"
„Dat mag ik jou wel vragen," antwoordde de hertog strijdlustig.
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„O ja, dat mag je best vragen,” hoonde de koning. „Jij hebt natuurlijk al
die tijd liggen slapen zonder te weten wat er aan de hand was."
De hertog zette al zijn stekels op en zei: „Ach, schei toch uit met die
verdraaide onzin. Je gelooft toch zeker niet, dat je met een idioot te doen hebt?
Denk je soms, dat ik niet weet wie het geld in die kist heeft verstopt?"
„Natuurlijk weet je dat. Je hebt het toch zeker zelf gedaan?"
„Dat lieg je!" raasde de hertog en stoof op de ander af.
„Hou je handen thuis!" riep de koning met verstikte stem. „Laat mijn keel
los! Ik neem mijn woorden terug!"
„Als je eerst toegeeft," eiste de hertog, „dat jij het geld in die kist hebt
gestopt om van me af te komen en het later alleen te gaan opgraven!"
„Wacht nog even, hertog. Als je me eerlijk verzekert, dat jij het geld daar
niet hebt weggestopt, zal ik je geloven en ieder woord terugnemen, dat ik
zojuist tegen je heb gezegd."
„Ik heb dat geld niet verstopt, oude schurk! En dat weet je heel goed. Of
niet soms?"
„Nu vooruit dan, ik zal je geloven. Maar dan moet je me nog één ding
vertellen en niet meer kwaad worden: ben je niet van plan geweest het geld
te nemen en te verstoppen?"
De hertog zweeg even en antwoordde toen: ,,Nu ja --- ik wil wel toegeven
dat ik daaraan heb gedacht. Maar gedaan heb ik het in elk geval niet. En jij
was het niet alleen van plan, maar je hebt het gedaan ook."
„Hoe kom je er bij, hertog? Ik wil niet zeggen, dat ik niet op het punt heb
gestaan het te doen, maar jij... ik bedoel: een ander... is me voor geweest."
„Dat lieg je! Jij hebt het gedaan en dat moet je nu maar gauw toegeven ook,
want anders... En weer vloog hij de koning naar de keel.
..Schei uit!" hijgde de oude man, die blauw werd in zijn gezicht. „Ik beken al!"
Ik was erg blij, dat hij die woorden sprak, want het zag er lelijk voor hem
uit. De hertog liet de keel van de koning los en raasde: „Als je het nu ooit weer
ontkent, zul je een kwade aan me hebben! Daar zit je te grienen als een baby;
het is wel mooi na de vuile streek, die je met me hebt uitgehaald! Dat ik ook
zo stom kon zijn alles maar van je te slikken en je te vertrouwen alsof je mijn
eigen vader was. Je moest je schamen, dat je geen goed woord hebt gezegd,
toen die bedienden van alles de schuld kregen. Ik begrijp nog niet, dat ik zo
onnozel geweest ben die onzin voor zoete koek te nemen. Nu begrijp ik ook
waarom je er zo gauw bij was om dat tekort aan te zuiveren. Je wilde natuurlijk
ook nog het geld hebben, dat ik heb verdiend met die voorstelling van ons."
„ja, maar hertog," verdedigde de koning zich heel bedeesd en 'nog altijd met
die halfverstikte stem, , >jij bent het geweest, die dat geld wilde bijpassen -niet ik."
„Zulke praatjes wil ik van jou niet meer horen," verklaarde de hertog. „Je
ziet nu wel wat je ermee bent opgeschoten. Ze hebben niet alleen hun eigen
geld terug, maar op een paar centen na ook dat van ons. Ga maar naar bed
en kom me nooit meer met die praatjes over dat aanzuiveren aan boord."
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De koning dook de wigwam in en ging zijn troost zoeken bij de fles. Het
duurde niet lang of de hertog ging hem daarbij gezelschap houden en een half
uur later waren ze weer de beste maatjes...

EEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

Dagenlang durfden we ons in geen enkel dorp meer vertonen; we hielden
ons steeds vlak bij de rivier op. Tenslotte waren we ver naar het Zuiden
afgezakt, het was nu heel warm en we bevonden ons ontzettend ver van huis.
Aan de bomen groeide hier Spaans mos, dat als lange grijze baarden van de
takken naar beneden hing. Het was de eerste keer dat ik dit mos zag groeien;
het gaf de bossen een somber en naargeestig aanzien. De twee zwendelaars,
die dachten nu wel buiten gevaar te zijn, zochten de dorpen weer op om te
proberen hun slag te slaan.
In het begin hielden ze lezingen over verheven onderwerpen, maar daar
verdienden ze niet genoeg mee. Daarna richtten ze in een ander dorp een
dansschool op, hoewel ze net zo min wat van dansen af wisten als kangoeroe's.
De eerste de beste keer dat ze hun kunsten vertoonden, werd het publiek
razend en joeg hen het dorp uit. Ze brachten hun kwakzalverij in practijk,
maar wat ze ook ondernamen, ze hadden er niet veel geluk mee. Tenslotte
raakte al hun geld op en hingen ze alleen nog maar wat op het vlot rond. Ze
zaten voortdurend te piekeren en spraken soms een halve dag lang geen woord
van wanhoop en ellende.
Maar toen voltrok zich ineens een verandering; ze staken in de wigwam de
hoofden bij elkaar en voerden urenlange vertrouwelijke gesprekken op
fluisterende toon. Jim en ik begonnen er onrustig van te worden. Het stond
ons helemaal niet aan, omdat we het gevoel hadden dat ze nog veel gemener
plannen aan het uitbroeden waren dan ooit. Het zou best kunnen, dachten
we, dat ze een inbraak aan het voorbereiden waren of van plan waren vals geld
te maken. We gingen ons erg onbehaaglijk voelen en spraken met elkaar af,
dat we met zulke misdrijven niets te maken wilden hebben. Zodra zou blijken
dat onze vermoedens juist waren geweest, zouden we hen van ons afschudden
en maken dat we wegkwamen.
Op een morgen hadden we heel in de vroegte het vlot verborgen op een
veilig plekje, zowat twee mijl voorbij een armoedig dorpje, dat Pikesville heette.
De koning ging aan wal om eens rond te neuzen en gewaar te worden of ze
hier soms ook al de lucht gekregen hadden van hun optreden als ,De vorst
zonder weerga'. Heimelijk dacht ik: je zult wel bedoelen, dat je wilt gaan kijken
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of je niet ergens kunt inbreken; maar als je terugkomt zul je je verwonderd
afvragen wat er van mij en Jim en het vlot geworden is...
De koning vertelde verder, dat als hij tegen de middag nog niet terug was,
de hertog en ik zouden weten dat alles in orde was en dat we hem achterna
konden komen.
We bleven dus waar we waren. De hertog scharrelde wat rond en was in
een afschuwelijk slecht humeur. Niets deden we naar zijn zin en hij mopperde
over de kleinste kleinigheden. Ieder ogenblik schold hij ons uit voor al wat
mooi en lelijk was en ik had al gauw in de gaten, dat er iets broeide. Ik was
dan ook blij, dat het middag werd en de koning nog maar steeds niet was
komen opdagen. Dat betekende in elk geval een verandering en ik hoopte maar,
dat het ook een verbetering zou worden. Ik ging dus met de hertog naar het
dorp om de koning op te sporen.
Na een lange onderzoekingstocht vonden we hem in de achterkamer van
een verlopen kroegje. 'n Heel stel leeglopers zat zich vrolijk over hem te maken,
want hij had te diep in het glaasje gekeken. De hertog begon hem uit te
schelden, maar de koning liet dat niet op zich zitten en schold terug. Toen
ze het goed met elkaar aan de stok hadden, kneep ik er tussenuit en rende als
een haas langs de rivier. Dit was onze kans en ik nam me voor, te zorgen dat
het heel lang zou duren eer ze Jim en mij weer te zien kregen. Buiten adem,
maar dol van vreugde, kwam ik bij het vlot.
„Gooi hem los, Jim!" riep ik al uit de verte. „Alles is nu in orde!"
Maar ik kreeg geen antwoord en uit de wigwam kwam niemand te voorschijn. Jim was weg! Ik slaakte de ene kreet na de andere en liep naar alle
kanten het bos in, maar het hielp allemaal niets — mijn oude Jim was er
vandoor. Tenslotte liet ik me op de grond vallen en begon te huilen -- ik kon
er echt niets aan doen. Maar lang kon ik toch niet blijven zitten. Na een poosje
ging ik de weg weer op, me afvragend wat me nu te doen stond. Ik zag een
jongen lopen en vroeg hem of hij niet een neger was tegengekomen, die er zo
en zo uitzag.
>Ja," antwoordde de jongen.
„Waar dan?"
„Bij Silas Phelps, zowat twee mijl hier vandaan. Het was een weggelopen
neger, die ze te pakken hadden gekregen. Was je hem soms aan het zoeken?"
„Geloof dat maar niet. Ik kwam hem een paar uur geleden in het bos tegen
en toen bedreigde hij me. Hij zei dat ik moest blijven waar ik was •-- en dat
heb ik gedaan. Ik ben daar al die tijd geweest, want ik durfde me niet
verroeren."
> ,Je hoeft nu echt niet meer bang te zijn, want ze hebben hem te pakken
gekregen," zei de jongen. „Hij was ergens in het Zuiden weggelopen. Er was
twee honderd dollar beloning op hem gesteld. Dat geld hebben ze makkelijk
verdiend."
„Ja, dat hebben ze zeker. Ik had het ook kunnen verdienen, als ik maar wat
groter was geweest, want ik heb hem het eerste gezien. Wie heeft hem gepakt?"
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„Het was een oude kerel, een onbekende. En hij heeft zijn recht op de
beloning voor veertig dollar verkocht, omdat hij de rivier verder op moest en
niet langer kon wachten. Kun je je dat voorstellen? Geloof maar dat ik gewacht
zou hebben, al had het zeven jaar geduurd, liever dan zo maar honderdveertig
dollar te verspelen.”
„Ik ben het met je eens," viel ik bij. „Maar misschien is er iets niet helemaal
in de haak."
„Volgens mij was het allemaal in orde. Ik heb zelf het verzoek om opsporing
gezien. De neger wordt er helemaal op beschreven en er staat ook bij waar hij
vandaan komt — een plantage in de buurt van Nieuw Orleans. Nee, daar hoef
je niet aan te twijfelen, het klopte allemaal als een bus. Zeg, heb je niet een
pruimje tabak voor me?"
Ik kon hem er niet aan helpen en dus ging hij er maar vandoor. Snel ging
ik terug naar het vlot om in de wigwam over alles na te denken. Maar ik kwam
er niet uit. Hoe ik ook piekerde, ik zag geen enkele weg om uit de moeilijkheden
te komen. Na die lange reis en alles wat we voor die schurken hadden gedaan,
hadden ze ons lelijk verraden. Al onze moeite was tevergeefs geweest nu ze
die gemene streek met Jim hadden uitgehaald, waardoor hij zijn hele leven
onder vreemde mensen als bediende zou moeten slijten. En dat voor veertig
smerige dollars!
Dan zou het altijd nog duizend maal beter zijn geweest als Jim maar bij ons
in het dorp onderhorige was gebleven temidden van zijn gezin. Het zou
misschien het beste zijn Tom Sawyer een brief te schrijven en hem te vragen,
juffrouw Watson te vertellen waar Jim was. Maar er waren twee redemen
waarom ik die gedachte weer liet varen. In de eerste plaats zou ze nog altijd
verschrikkelijk kwaad op Jim zijn, omdat hij zo ondankbaar was geweest van
haar weg te lopen; en als dat niet zo was, zou natuurlijk iedereen zo'n ondankbare kerel verachten en het hem Paten merken. Dat zou Jim verschrikkelijk
vinden. En wat zouden ze wel van mij zeggen? Het zou natuurlijk als een
lopend vuurtje rond gaan, dat Huck Finn de oude Jim had helpen ontsnappen.
Ik zat dus tot over mijn oren in de moeilijkheden en zag geen uitkomst.
Tenslotte nam ik het besluit, toch maar een brief te schrijven. Snel nam ik
een stuk papier en een potlood en schreef:
Juffrouw Watson u wegGelopen neger Jim is hier twee mijl voorbij
Pikesville en meneer Phelps heeft hem en zal hem u terugteven als u
HUCK FINN.
hem de beloning stuurt.
Ik legde het papier neer en zat er een poosje peinzend naar te kijken. Ik
dacht aan de tocht van Jim en mij langs de rivier en al die tijd zag ik Jim voor
me ^- overdag en 's nachts, in het maanlicht en in stormvlagen. En wij dreven
maar verder en praatten en zongen en lachten. Hij had veel voor mij gedaan —
en ik had hem gered door tegen die mannen te vertellen, dat we de pokken
op ons vlot hadden. Jim had toen niet alleen gezegd dat hij me dankbaar was,
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maar ook dat ik zijn enige vriend was. Zijn enige vriend... Wat moest ik doen?
Het was allemaal heel moeilijk. Ik nam het briefje op met bevende vingers.
omdat ik nu een beslissing moest nemen. Tenslotte nam ik opeens een besluit
en scheurde het briefje in snippers.
Nu moest ik dus wel aan het werk gaan om zelf Jim te verlossen. Ik zat in
het schuitje en moest nu ook maar tot het einde meevaren. Maar hoe moest
ik mijn doel bereiken? Ik wikte en woog allerlei mogelijkheden en had eindelijk
een plan in mijn hoofd, dat me wel geschikt leek. Ik zou eens polshoogte gaan
nemen op een bebost eilandje, dat een eindje verder in de rivier lag. Zodra
het goed donker was, voer ik er met mijn vlot heen, verborg het zo goed
mogelijk en trok het bos in. Ik sliep de hele nacht, stond op toen het licht werd,
ontbeet en deed mijn beste kleren aan, waarna ik mijn andere spullen tot een
bundeltje samenpakte. Daarna peddelde ik met mijn kano naar de oever.
Een eindje voorbij de plaats, waar ik dacht dat Phelps moest wonen, ging
ik aan land. Daar verstopte ik mijn bundeltje in het bos en liet toen mijn kano
zinken door er stenen in te gooien. Maar ik zorgde er wel voor, dat ik de plek
gemakkelijk terug kon vinden.
Zowat een kwart mijl verder zag ik dicht aan de waterkant een kleine stoomzagerij en toen ik de weg afliep in die richting, ontdekte ik een bord waarop
stond ,Phelps' Zaagmolen'. Ik vervolgde mijn weg langs de boerderijen„ die
een paar honderd meter verder stonden, en hield mijn ogen goed open. Hoewel
het nu klaarlichte dag was, zag ik er niemand. Het kon me niet veel schelen,
want ik had er helemaal geen behoefte aan mensen te zien —, ik wilde alleen
maar eens de kust verkennen.
Ik keek nog eens goed om me heen en wandelde weer verder, regelrecht naar
het dorp. En laat nu de eerste man, die ik daar tegenkwam, de hertog zijn!
Hij was bezig een biljet aan te plakken, waarin drie voorstellingen werden
aangekondigd van „Vorst zonder weerga", net als de vorige keer. Lef hadden
ze wel, die bedriegers! Ik liep hem pardoes tegen het lijf, zodat ik geen kans
meer zag me uit de voeten te maken.
Hij keek nogal verbouwereerd.
„Hallo! Waar kom jij vandaan?" vroeg hij en vervolgde toen gretig: „gaar
is het vlot? Heb je het goed verstom?"
„Ik was juist van plan dat aan u te vragen, - zei ik.
„Waarom wilde je dat van mij weten?" vroeg hij en zijn gezicht betrok.
„Wel, toen ik de koning gisterenavond in dat herbergje zag, dacht ik dat
het nog wel uren zou duren eer hij zijn gezelschap moe was en mee naar het
vlot zou gaan. Om de tijd wat te doden, slenterde ik het dorp in. Daar kwam
ik een man tegen, die me vroeg of ik voor een dubbeltje hem wilde helpen zijn
bootje over de rivier te roeien om daar een schaap op te halen. Ik ging mee,
maar het schaap wilde niet de boot in. Ik sleepte het beest voort aan een touw
en de man liep er achter te duwen, maar het dier was te sterk en rukte zich
los, zodat wij er achter aan moesten. We hadden geen hond bij ons en moesten
dus net zo lang jacht op het schaap maken tot we het helemaal hadden uitgeput,
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Het was al donker toen we het eindelijk te pakken kregen en naar de overkant
konden roeien. Daarna ging ik naar het vlot. Toen ík zag, dat het er niet meer
lag, dacht ik bij mezelf: ,Dat is me wat moois. Ze hebben natuurlijk ruzie
gekregen in het dorp, zodat ze moesten vluchten. En nu hebben ze ook nog
mijn Jim meegenomen, de enige mens die ik in de wereld bezit. Daar sta ik nu
in een vreemd land, met geen cent op zak; nu moet ik maar zien aan de kost
te komen.' Een hele tijd heb ik liggen grienen en vannacht heb ik in het bos
geslapen. Maar waar is het vlot gebleven en wat is er met die arme jim
gebeurd?"
„Ik weet evenmin als jij wat er met het vlot is gebeurd. Die oude gek had
met een handeltje veertig dollar verdiend en toen we hem in dat herbergje
vonden, had hij aan die nietsnutters zijn laatste cent uitgegeven. Toen ik hem
gisterenavond laat eindelijk mee naar huis kon krijgen en we ontdekten dat
het vlot was verdwenen, zeiden we tegen elkaar: ,Die aap van een jongen
heeft ons vlot gestolen en is er de rivier mee afgevaren.' "
„Maar ik zou toch zeker Jim niet in de steek laten?"
„Daar hebben we helemaal niet aan gedacht. Eigenlijk beschouwden we hem
zo'n beetje als ónze bediende --- ja, dat moet wel. Enfin, je weet, dat we last
genoeg met hem hebben gehad. Toen we dus zagen, dat het vlot weg was en
we geen cent over hadden, zat er niets anders op dan maar weer te proberen
met onze comedie een paar centen te verdienen. De hele dag heb ik nog geen
druppeltje te drinken gehad. Waar is je dubbeltje? Geef op!"
Ik had geld genoeg en dus gaf ik hem een dubbeltje; maar ik vroeg hem
er liever iets te eten voor te kopen en mij er ook wat van te geven, daar ik sinds
gisteren niets naar binnen had gekregen en nu ook geen geld meer had. Maar
de hertog antwoordde daar niet op. Even later draaide hij zich ineens naar me
om en zei: „Denk je dat die neger ons zal verraden? Als hij dat deed, zou hij
niet goedkoop van ons afkomen!"
„Hoe kan hij jullie verraden! Is hij dan niet weggelopen?"
„Nee! Die oude gek heeft hem verkocht en mij er geen cent van gegeven.
En nu is het geld ook op."
„Verkocht?" zei ik en begon weer te grienen. „Waar is hij dan? Ik wil mijn
Jim terug hebben."
„Die krijg je nooit meer terug. En houd nu maar op met dat gegrien. Ben
jij soms van plan ons te verraden? Ik vertrouw je voor geen halve cent. Denk
eraan als je ons aanbrengt..."
Hij zei niets meer, maar ik had hem nog nooit zo gemeen uit zijn ogen zien
kijken.
„Ik wil niemand aanbrengen," verklaarde ik, nog steeds huilend, „en ik
zou er ook niet eens tijd voor hebben. Ik moet erop uit om Jim te gaan zoeken.'
Met het stapeltje fladderende aanplakbiljetten over zijn arm, stond de hertog
me een beetje bezorgd aan te kijken. Hij dacht na en trok daarbij zijn voorhoofd
in rimpels.
„Ik zal je wat vertellen," zei hij eindelijk. „We moeten hier drie dagen
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blijven. Als je belooft, dat jij en Jim jullie mond zullen houden, zal ik je zeggen
waar je hem kunt vinden."
Toen ik het hem beloofd had, vervolgde hij: „Een boer, die Silias Ph..."
Toen hield hij opeens zijn mond. Je merkt dus, dat hij van plan was me de
waarheid te vertellen, maar zodra hij niet verder sprak en weer begon na te
denken, begreep ik dat hij van gedachte veranderd was. Hij vertrouwde me
niet en hij wilde de zekerheid hebben, dat ik die drie dagen zo ver mogelijk
uit de buurt was. Toen hij weer verder ging, zei hij: „De man, die hem heeft,
heet Abram Foster --, Abram G. Foster -- en hij woont veertig mijl verder
het land in, aan de weg naar Lafayette."
„Mooi, daar kan ik in drie dagen wel komen. Ik ga vanmiddag al op stap,"
zei ik, me houdend alsof ik hem geloofde.
„Niets daarvan, je gaat nu meteen en je treuzelt niet onderweg! En als je
soms vergeet dat je je mond dicht moet houden, krijg je met ons te doen,:
begrepen?"
Dat was precies wat ik van hem horen wilde en waar ik op aangestuurd
had. Ik wilde de vrije hand hebben om mijn plan uit te werken.
„Hoepel maar op," gebood hij, „en vertel aan die Foster maar precies wat
je wilt. Misschien kun je hem laten geloven, dat Jim van jou is -- sommige
idioten vragen nooit naar papieren, hier in het Zuiden tenminste. En als je
hem zegt, dat het verzoek om opsporing vals en dat die beloning helemaal niet
is uitgeloofd, kun je hem misschien ook nog wel duidelijk maken wat de
bedoeling was van dat hele spelletje. Maak nu maar dat je weg komt en vergeet
niet wat ik je heb gezegd: mondje dicht!"
Ik sloeg de weg in, die hij me had aangeduid. Zonder achterom te kijken,
voelde ik dat hij me nakeek. Maar ik wist ook, dat hij dat niet kon blijven doen
en nadat ik zowat een mijl het land ingelopen was, keerde ik op mijn schreden
terug en ging door de bossen weer naar het land van Phelps. Het leek me beter
geen tijd meer te verliezen.

TWEE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

Toen ik er aankwam, was het er stil als op een Zondag. Het was heet en
de zon brandde fel: het werkvolk was natuurlijk op de velden. De lucht was
vervuld van het gezoem van kevers en vliegen en dat versterkte nog de indruk
van verlatenheid. Het leek wel of alle mensen dood of naar een ander land
uitgeweken waren. Als in zo'n stilte een briesje door de bladeren huivert,
wordt het je droevig te moe.
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Phelps bezat een van die snipperplantages, die allemaal als twee druppels
water op elkaar lijken. Een niet al te ruim erf was afgesloten met een omheining
van rasterwerk, hier en daar onderbroken door een omheining van ruwgezaagde
planken, dat niet alleen diende om buiten de afrastering te komen, maar door
de vrouwen ook werd gebruikt als ze op een paard moesten klimmen. Hier en
daar groeide op het erf een plukje gras, maar overigens was het volkomen vlak
en kaal. Er stond een dubbel huis, opgetrokken van onbewerkte boomstammen.
De kieren waren opgevuld met klei en specie en als je goed keek, ontdekte ie
dat het huis lang geleden met witkalk was bewerkt. Een van ronde stammetjes
gebouwde keuken was door het afdak boven een binnenplaatsje met het huis
verbonden en achter die keuken lag het stookhok.
Bij de keukendeur lag een hond te slapen en op het erf sliepen er nog meer.
Op een hoek van het erf stonden drie schaduwrijke bomen en op een andere
plek, vlak bij de omheining, was een bosje van kruisbessenstruiken en krentenbomen. Buiten de afrastering lagen een tuin en een lapje grond met watermeloenen; daarachter begonnen de katoenvelden en daar weer achter lagen
de bossen.
Ik liep om het huis heen, klom via het overstapje het erf op en liep op de
keuken toe. Toen ik dichter in de buurt kwam, hoorde ik een spinnewiel snorren
met afwisselend een hoog en laag geluid en toen wilde ik wel dat ik dood was,
want er is in de hele wereld geen geluid dat je zozeer een gevoel van eenzaamheid geeft.
Ik liep recht door. Toen ik halverwege was, stond er een hond op en daarna
een andere. Ik bleef staan, keek naar ze en hield me muisstil. Een lawaai dat
ze maakten! Het duurde maar een ogenblik of er stonden er wel vijftien in een
kring om me heen te blaffen. Ze rekten hun halzen uit, staken hun neuzen naar
me op en er kwam geen eind aan het blaffen en janken. En nog steeds kwamen
er meer bij; ze sprongen over de omheining en kropen te voorschijn uit alle
hoeken en gaten.
Een vrouw kwam uit de keuken hollen, met een spinrokken in de opgeheven
hand. „Koest Tijger, koest Spot, koest toch!" schreeuwde ze. Ze was 'n jaar
of veertig, vijfenveertig. Achter haar kwamen een paar kinderen. De vrouw
lachte over haar hele gezicht.
„Ben je daar eindelijk?" zei ze.
Voor ik het wist, had ik ,ja' gezegd.
Ze pakte me en drukte me stijf tegen zich aan; toen greep ze allebei mijn
handen en bleef die maar schudden. Tranen schoten uit haar ogen en rolden
over haar wangen en ze scheen me niet vaak genoeg te kunnen kussen en
omhelzen.
„Je lijkt niet zoveel op je moeder als ik gedacht had," zei ze. „Maar dat kan
me niet schelen, ik ben toch blij dat je er bent. Jonden, jongen, wat doet me dat
plezier! Kinderen, hier is jullie neef Tom, zeg hem maar eens goeiendag."
Maar ze hielden hun hoofden naar beneden, staken een vinger in hun mond
en verscholen zich achter haar.
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„Line, vlug!” zei de vrouw tegen de kokin, die nieuwsgierig stond toe te
kijken. „Zorg eens gauw, dat hij een lekker warm ontbijt krijgt. Of heb je al
op de boot ontbeten?"
Ik zei, dat ik op de boot al wat te eten had gehad. Toen pakte ze me bij de
hand en leidde me naar het huis; de kinderen kwamen achter ons aan. Zodra
we binnen waren, moest ik in een rieten stoel gaan zitten en zelf nam ze plaats
op een laag bankje. Weer greep ze allebei mijn handenen zei: „Nu kan ik je
eëns goed bekijken. Geloof maar, dat ik daar al die jaren vaak genoeg naar
verlangd heb. Maar nu ben je er dan toch! We hadden je eigenlijk al een dag
of wat geleden verwacht. Waar ben je zo lang gebleven? Is de boot soms aan
de grond gelopen?"
„ a, mevrouw... ze..."
„Zeg toch niet mevrouw tegen me, maar tante Sally. Waar liep ze aan de
grond?"
Ik wist niet goed wat ik zeggen moest, omdat ik er geen flauw benul van
had of de boot met de stroom mee of tegen de stroom in had gevaren. Maar ik
vertrouwde op een goede ingeving en die zei me, dat ze stroomopwaarts was
gekomen -- in de x:chting van Orleans. Maar daar schoot ik nog niet veel
mee op, want ik wist helemaal niet wat voor zandbank je die kant uit had.
Opeens kreeg ik een heldere inval.
„Dat vastlopen was zo erg niet, we waren er zo weer af. Maar er is een
cylinder gesprongen."
„Lieve help! En werd er iemand gewond?"
„Nee, mevrouw."
„Dat is dan maar gelukkig, want meestal worden er mensen bij gewond.
Je oom is iedere dag naar de stad gegaan om je af te halen. Nu is hij er
weer naar toe; hij is zowat een uur geleden vertrokken en kan nu elk
ogenblik terug zijn. Je moet hem onderweg zijn tegengekomen. Herinner je
het je niet? Een beetje ouwelijke man, met een..."
„Nee, ik heb niemand gezien, tante Sally. De boot legde heel in de vroegte
aan. Ik heb mijn bagage op de aanlegsteiger achtergelaten en ben toen een
beetje in het dorp en de omgeving gaan rondkijken, want ik wilde hier niet
al te vroeg aankomen. Daardoor kwam ik ook van de andere kant."
>,Aan wie heb je je bagage afgegeven?"
„Aan niemand."
„Maar jongen, dan wordt het toch gestolen!"
„Waar ik het heb verstopt, vinden ze het niet."
„Hoe kwam je zo vroeg aan een ontbijt op de boot?"
Ik voelde me weer op glad ijs, maar ik zei: „De kapitein zag me rondscharrelen en vond dat het beter was, eerst wat te eten voor ik aan wal ging.
Hij nam me mee in de kajuit en gaf me alles wat ik wilde hebben."
Ik voelde me zo weinig gerust, dat ik haast niet naar haar luisteren kon.
Al mijn hoop was op de kinderen gericht; ik had ze graag even alleen willen
spreken om uit te vissen, wie ik eigenlijk was. Maar ik kreeg er de kans
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niet toe, want mevrouw Phelps wilde van alles van me weten. Daarmee
joeg ze me de koude rillingen over mijn rug, vooral toen ze zei: „Ik praat
maar door en heb je nog geen eens de tijd gegeven om me te vertellen hoe
het met Sis en de anderen gaat. Nu houd ik mijn mond en moet jij vertellen
en je mag niets overslaan --. ik wil alles horen. Ik wil weten hoe ze het
maken, wat ze doen tegenwoordig en wat voor boodschappen ze je meegaven.
Steek maar van wal."
Dat zag er niet zo mooi uit! Ik zat lelijk in de knoei. Ik begreep wel, dat het
geen zin had mijn rol verder te spelen ,--, er zat niets anders op dan dat ik
me overgaf. Ik deed mijn mond al open om er mee voor de draad te komen,
maar toen pakte ze me ineens bij mijn arm en verstopte me achter het bed.
„Daar komt hij aan," zei ze. „Houd je hoofd nog wat lager -- ja, zo is het
goed, nu kan hij je niet zien. Laat niet merken dat je er al bent. Ik wil hem
een poets bakken. Niets zeggen, kinderen!"
Ik zat dus alweer in de knel. Maar het had geen nut me zorgen te maken;
ik kon niets anders doen dan me stilhouden en de bui rustig afwachten.
Toen de oude heer binnenkwam, kon ik even een glimp van hem opvangen;
daarna onttrok het bed hem aan mijn blik: Mevrouw Phelps liep op hem toe
en zei: „Is hij gekomen?"
> ,Nee," antwoordde haar man.
„Live help, wat kan er met hem zijn gebeurd?"
„Ik begrijp er niets van," zei de oude heer. „En ik moet zeggen, dat ik
aardig ongerust begin te worden."
,,Ongerust?" zei ze, „ik ben er helemaal door van streek. Hij moet zijn
gekomen; je bent hem natuurlijk misgelopen. Ik ben er zeker van —, iets
zegt me, dat hij er zijn moet."
„Maar Sally, ik kan hem niet gemist hebben r dat weet je toch zelf
ook wel?"
„Och, och, wat zal Sis wel zeggen! Hij móét gekomen zijn. Je moet hem
zijn misgelopen. Hij..."
„Maak me toch niet ongeruster dan ik al ben. Ik weet heus niet wat ik
er van moet denken. Ik ben ten einde raad en je mag gerust weten, dat ik de
schrik lelijk te pakken heb. Maar hij is vast niet meegekomen, anders had ik
hem moeten zien. Het is verschrikkelijk, Sally, meer dan verschrikkelijk.
Er is vast iets met die boot gebeurd."
„Kijk toch eens, Silas! Daarginds... op de weg! Komt daar niet iemand
aan?"
Hij rende naar het raam aan het hoofdeind van het bed en dat gaf mevrouw
Phelps de kans waarop ze had gewacht. Ze bukte zich vlug en trok me gauw
aan het voeteneind te voorschijn. Juist toen de man zich weer omdraaide.
stond ze daar stralend te lachen. En ik stond naast haar, mak als een
schaap en zwetend van angst...
De oude heer staarde me aan en zei: „Hé, wie is dat nu?"
„Wie denk je wel dat het is?"
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„Ik heb er geen flauw idee van. Wie is het dan?”
„Dat is nou Tom Sawyer!"
Ik wist niet wat ik hoorde en ik voelde me of ik door de grond was gezakt.
Maar het was nu geen tijd om me te verbazen; de oude heer greep me bij
de hand en schudde die alsof er geen eind aan zou komen. Zijn vrouw
danste rond, huilend en lachend tegelijk. Toen begonnen ze alle twee vragen
op me af te vuren over Sid en Mary en de rest van de familie.
Zij mochten dan al blij zijn, het haalde toch niet bij mijn blijdschap.
Ik was zo verheugd nu ik eindelijk wist wie ik was, dat ik het gevoel kreeg
voor de tweede maal te zijn geboren. Ze bleven wel twee uur aan mijn
lippen hangen, zodat mijn kaken tenslotte doodmoe werden van het praten.
Ik had toen over mijn familie r ik bedoel natuurlijk: over de familie Sawyer --meer verteld dan er in zes families Sawyers ooit had kunnen gebeuren. En ik
had ook in kleuren en geuren verteld hoe de cylinder was gesprongen aan
de monding van de Witte Rivier en hoe het drie dagen had geduurd eer het
karwei was opgeknapt. Ze aten het voor zoete koek, want ze hadden er
helemaal geen begrip van hoe lang het duurt om zo'n ongemak te herstellen.
Aan de ene kant begon ik me weer erg op mijn gemak te voelen, maar
aan de andere kant had ik al gauw weer reden om ongerust te zijn. Het was
nu wel gemakkelijk Tom Sawyer te zijn en het gaf me ook wel een veilig
gevoel, maar daar kwam al gauw een eind aan toen ik op de rivier een
stoomboot hoorde puffen. Stel je voor, dacht ik bij mezelf, dat dit nu de
boot is, waarmee Tom Sawyer aankomt en dat hij hier plotseling binnen
komt stappen? Dan heeft hij natuurlijk mijn naam al uitgeschreeuwd voor
ik hem een wenk heb kunnen geven, dat hij zijn mond moet houden! Dat
mocht natuurlijk helemaal niet — het zou me slecht bekomen. Ik moest zorgen
op de weg te komen, zodat ik hem kon opwachten. Ik zei dus. dat ik even
naar het dorp wilde om mijn bagage op te halen. De oude heer wilde met alle
geweld met me mee, maar ik verklaarde dat het niet nodig was. Ik kon het
paard best zelf mennen en ik wilde niet hebben, dat hij al die moeite voor
me deed.

DRIE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

Ik ging dus met het wagentje op weg naar het dorp en toen ik halverwege
was gekomen, zag ik van de andere kant een ander rijtuigje naderen. Daar
moest Tom Sawyer in zitten; ik hield mijn paard in en bleef wachten tot
hij dichterbij was. Toen ik ,Stop' riep, hield hij vlak bij me stil. Zijn mond
viel open van verbazing en ging niet meer dicht eer hij een paar maal geslikt

had als iemand, die last heeft van een droge keel. Hij was zichtbaar
geschrokken en wist niet wat hij er van denkeis moest. Natuurlijk dacht hij
aan de bijgelovige verhalen, waarover oudere mensen het wel eens hadden.
„Ik ben het echt," zei ik snel. „Ik ben helemaal niet dood."
Toen hij mijn stem hoorde, klaarde zijn gezicht wat op, maar helemaal
overtuigd was hij toch nog niet.
„Je moet me niet voor de gek houden," zei hij tenslotte, „dat zou ik jou
ook niet doen. Zeg het me nu eerlijk: ben je het echt?"
„Heus waar!"
>Nu... ik... ik... nu ja, dan is het natuurlijk in orde; maar helemaal
begrijpen doe ik het nog niet. Ben je dan helemaal niet vermoord?"
„Nee. Ze hebben me niet vermoord ^ ik heb alleen maar gedaan alsof.
Kom maar hier als je me niet gelooft, dan kun je zelf voelen dat ik in
levende lijve voor je sta."
Hij klom in mijn wagentje en toen hij zich ervan had overtuigd dat ik
werkelijk leefde, was hij gerust. Hij wist niet, wat hij doen moest van
blijdschap! Hij wilde meteen alles weten wat ik had beleefd, want zo'n
geheimzinnig en machtig avontuur maakte diepe indruk op hem. Maar ik zei
hem, dat ik het hem allemaal wel bij stukjes en beetjes zou vertellen.
Wel bracht ik er hem snel van op de hoogte hoe ik in de knoei zat en ik
vroeg hem hoe we dat varkentje zouden wassen.
Hij dacht er even rustig over na en zei toen: „Ik heb het al. Neem jij mijn
koffer in je wagentje en doe net of die van jou is. Daarna rijd je langzaam
terug, zodat je niet eerder thuis bent dan ze je verwachten. Ik ga eerst nog
een eindje terug naar het dorp en kom dan achter je aan, zodat ik een
kwartier of een half uur na jou arriveer. Om te beginnen doe je dan maar
net of je me helemaal niet kent."
„Dat is goed," stemde ik in. „1_VIaar wacht nog even --- ik moet je nog
iets vertellen, dat niemand anders weet dan ik. Daar is ook nog een neger,
die ik geprobeerd heb uit de slavernij te verlossen. Zijn naam is Jim —
de oude Jim van juffrouw Watson."
„Wat! Maar Jim is toch..."
Hij zweeg en dacht even na. Ik dacht, dat hij mijn handelwijze heel sterk
veroordeelde en daarom zei ik snel: „A1 vind je het verkeerd -- toch moet
je me helpen. Ik wil, dat je je mond houdt en me niet verraadt. Beloof je
me dat?"
„Ik zal je helpen," zei hij en zijn ogen schitterden.
Het was of ik het in Keulen hoorde donderen. Ik kon mijn oren niet
geloven.
„Och, klets toch niet," zei ik, „je houdt me voor de gek."
„Helemaal niet," verzekerde hij ernstig.
„Nu," zei ik, „of je me voor de gek houdt of niet — als je iets hoort van
een weggelopen neger, doe dan maar net of je er niets vanaf weet. Ik weet
natuurlijk ook niets."
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We laadden zijn koffer in mijn wagentje en toen gingen we elk een
andere kant uit. Maar door mijn blijdschap vergat ik natuurlijk helemaal
langzaam te rijden en daardoor kwam ik veel te vroeg thuis voor zo'n lange
afstand.
De oude heer stond aan de deur en zei: „Dat is geweldig! Ik had nooit
gedacht, dat die oude merrie het zo gauw klaar zou spelen. We hadden
eigenlijk de tijd moeten opnemen. En ze is helemaal niet bezweet ook. Het is
geweldig! Voor geen honderd dollar zou ik dat paard nu willen verkopen,
eerlijk. En ik heb toch altijd gedacht, dat ze met vijftien dollar goed betaald
zou zijn."
Meer zei hij niet. Hij was de onschuldigste, braafste oude man, die ik ooit
heb ontmoet. Op zijn eigen kosten had hij achter op de plantage een kerkje
met een klein schoolgebouw laten neerzetten.
Een halt uurtje later kwam Tom in zijn wagentje voorrijden. Tante Sally
zag hem door het venster aankomen en riep uit: „Hé, daar komt iemand aan!
Ik ben benieuwd wie dat wel is. Jimmy, loop eens gauw naar Lize en zeg haar,
dat ze nog een bord op tafel zet."
Iedereen holde naar de voordeur, want een vreemdeling krijg je in die
dorpen in het Zuiden niet iedere dag -- en zelfs niet elk jaar — te zien.
Tom was al over de omheining heen en kwam op het huis aangewandeld,
terwijl het huurwagentje op de weg omdraaide . en naar het dorp terugreed.
Op een kluitje stonden we allemaal voor de deur. Tom had zijn beste pak aan
en wist precies hoe hij het met zijn publiek moest aanleggen. Zoiets kon je
altijd best aan hem overlaten; hij wist altijd meteen hoe hij zich onder
bepaalde omstandigheden moest gedragen. Hij kwam niet als een geslagen
hond op het huis af -- nee, hij kwam heel kalm en gewichtig aanstappen.
Toen hij voor ons stond, nam hij sierlijk zijn hoed af, alsof hij het deksel
oplichtte van een doos met vlinders, die hij niet mocht storen.
„LI bent de heer Archibald Nichols, meen ik?" vroeg hij.
„Nee, mijn jongen," antwoordde de oude heer. „Het spijt me je te moeten
zeggen, dat de koetsier je op de verkeerde plaats heeft afgezet; de plantage
van Nichols is hier nog wel drie mijl vandaan. Maar kom toch binnen."
Tom keek eens over zijn schouder en zei toen: „Ja, het is te laat. En de
koets is al uit het gezicht."
„Ja, hij is weg, mijn jongen. Je moet dus maar binnenkomen en met ons
mee-eten. Na de maaltijd laten we wel inspannen om je naar Nichols te
brengen."
„O, zoveel last mag ik u niet bezorgen, daar denk ik niet aan. Ik zal we!
lopen --- zo heel ver is het niet."
„Maar we mogen je niet laten lopen; dat zou in strijd zijn met de Zuidelijke
gastvrijheid. Kom maar gauw binnen."
„O ja," viel tante Sally haar man bij, „je bezorgt er ons helemaal geen
last mee. Je moet hier blijven. Het is een lange, stoffige weg en die drie
mijl kunnen we je echt niet laten lopen. Ik heb trouwens al voor je laten
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dekken toen ik je zag aankomen, en je kunt ons niet teleurstellen. Kom nu
maar gauw binnen en doe of je thuis bent."
Tom dankte hen heel hoffelijk en liet zich overhalen. Toen hij binnen was,
vertelde hij dat hij uit Hicksville in Ohio kwam en dat hij William Thompson
heette. Terwijl hij die naara uitsprak, maakte hij een keurige buiging.
Hij bleef maar aan het woord en verzon allerlei verhalen over Hicksville
en zijn bewoners, zodat ik er op het laatst zenuwachtig van werd. Want ik
ging me met enige zorg afvragen, hoe hij van plan was me uit mijn moeilijk
parket te verlossen. Terwijl hij zo aan het praten was, boog hij zich voorover
en gaf tante Sally onverhoeds een kus. Daarna liet hij zich weer behaaglijk
achterover in zijn stoel zakken en vertelde verder.
Maar- de vrouw sprong op, veegde haar wang met de rug van haar hand af
en riep woedend: „Jij brutale vlegel!"
„Ik verbaas me over u, mevrouw," zei Tom kalm, met een gekwetste blik
in zijn ogen.
„Je verbaast je... Waar zie je me voor aan? Ik heb veel zin om je...
Wat was eigenlijk de bedoeling van die kus?"
„Och, daar bedoelde ik niets mee, mevrouw," zei hij nederig. „Ik dacht,
dat u het misschien wel prettig zou vinden."
„Je lijkt wel gek!" zei ze en nam haar spinrokken op met een gebaar,
alsof het haar veel moeite kostte zich te bedwingen hem een pak slaag te
geven. „Waarom zou ik het prettig vinden?"
„Och, dat weet ik niet. Ze hadden het me verteld."
.,Ze hebben het je verteld? Die je dat verteld hebben, zijn dan net zulke
grote idioten als jij. Zo iets heb ik nog nooit gehoord! Wie zijn die ,ze'
dan wel?"
„Iedereen. Ze zeiden het allemaal, mevrouw."
Ze deed de grootste moeite zich te beheersen, maar haar ogen schoten
vuur en ze kromde haar vingers, alsof ze hem in het gezicht zou gaan krabben.
„Wie zijn die allemaal?" drong ze aan. „Kom voor de dag met hun
namen, of er zal straks een idioot minder op de wereld zijn."
Hij stond op met een pijnlijk gezicht en begon verlegen met zijn hoed te
draaien. Ik begreep niets van die hele comedie. Waar wilde hij naar toe?
„Het spijt me," zei hij, „maar dit had ik niet verwacht. Ze hebben het me
heus gezegd -- allemaal. Iedereen zei, dat ik u kussen moest en dat u het
prettig zou vinden. Maar het spijt. me heel erg, mevrouw, ik zal het niet
meer doen, heus niet."
„Heus niet? Nu, dat is maar goed ook."
„Nee, ik doe het echt niet meer. Tot u het me zelf vraagt."
„Tot ik het je vraag? Zoiets heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt!
Al word je zo oud als Methusalem, dan zal ik je dut nog niet vragen."
„Dat verbaast me toch wel heel erg," zei Tom nu erg timide. „Ik kan er
echt geen touw aan vastknopen. Iedereen zei, dat u het prettig zou vinden
en dat dacht ik zelf ook. Maar..." Hij zweeg en keek beteuterd rond, of hij
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ergens een vriendelijke blik kon ontdekken. Tenslotte richtte hij zijn ogen
op de oude heer en ging voort: „Dacht u soms ook niet, dat ze graag een
kus van me zou hebben, meneer?"
„Nee... ik... nee, ik zou denken van niet."
Toen keek Tom weer op dezelfde manier om zich heen, richtte zijn blik
op mij en zei: „En jij, Tom, dacht jij niet, dat tante Sally me omhelzen zou
En zou zeggen: ,Sid Sawyer'..."
„Alle mensen!" viel de vrouw hem verrast in de rede, terwijl ze op hem
toeliep. „Brutale vlegel die je bent, om iemand zo voor de gek te houden!
Waarom heb je niet gelijk gezegd, dat je het broertje van Tom bent?" En ze
zou hem om de hals zijn gevallen, als hij haar niet had afgeweerd.
„Nee, u zult het me eerst moeten vragen."
Daar liet ze geen gras over groeien en toen kuste en omhelsde ze hem
keer op keer. Tenslotte duwde ze hem in de richting van de oude heer, die
hem al even hartelijk bejegende. Hij doorzag nu pas Toms bedoeling en
moest inwendig lachen om zijn vindingrijkheid.
„Wel, wel," zei de tante, toen de rust was weergekeerd, „zo'n verrassing
heb ik nog nooit beleefd. We hadden je trouwens helemaal niet verwacht.
we dachten dat Tom alleen kwam. Mijn zuster heeft niet over jou geschreven."
„Het was ook niet de bedoeling, dat er iemand met Tom mee zou komen,"
antwoordde hij, „maar ik heb net zo lang gezeurd en gezanikt tot ze op het
laatste ogenblik goedvond, dat ik meeging. En toen we samen de rivier
afzakten, dachten Tom en ik dat het wel een bijzondere verrassing zou zijn,
als hij eerst naar u zou gaan en ik me later als vreemdeling zou vertonen.
Maar we hebben ons vergist, tante Sally — een vreemdeling kan hier beter
niet komen."
Tante protesteerde luid. „Vreemdelingen wel .— brutale rekels niet, Sid.
Je had het dubbel en dwars verdiend als ik je om je oren had geslagen.
Ik kan me niet heugen ooit zo van mijn stuk te zijn gebracht. Maar dat kan
me niet schelen — ik zou nog wel duizend van die grappen k±snnen verdragen
om jou hier te zien. Dat was me een mooie vertoning! Ik was bijna verlamd
van verbazing, toen je me ineens om mijn hals viel."
We aten buiten, in de brede overdekte gang tussen het huis en de keuken.
Er stond genoeg op tafel om zeven gezinnen te spijzigen. Het was allemaal
even lekker -- niet van dat slappe, taaie vlees, dat de hele nacht in de kast
van een vochtige kelder heeft gelegen en dan 's morgens smaakt als een
stuk leer. En gelukkig kwam alles zo heet op tafel, dat we geen haast
hoefden te maken en tussen de bedrijven door gezellig konden praten.
Er werd heel wat afgebabbeld die middag, en Tom en ik letten goed op
of ze niet over een weggelopen neger begonnen. Maar dat gebeurde niet
en we durfden er zelf niet goed mee aan te komen. Toen we 's avonds weer
aan tafel zaten, zei een van de kleine jongens: „Pa, mag ik met Tom en Sid
naar die voorstilling?'.
„Nee," zei de oude heer kortaf. „Ik geloof trouwens, dat er helemaal geen
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voorstelling zijn zal. En als dat wel zo was, liet ik je nog niet gaan, want
die weggelopen neger heeft Burton en mij verteld, welk een schandelijke
vertoning het is. Burton zei toen, dat hij de mensen wel zou inlichten en
ik denk dus, dat ze die brutale zwervers wel het dorp hebben uitgejaagd."
Nu was eindelijk het hoge woord eruit en ik had er dus niet over hoeven
te beginnen. Tom en ik hadden samen een kamer en omdat we alle twee erg
moe waren, zeiden we meteen na het avondmaal iedereen goedenacht. Zodra
we de deur achter ons hadden gesloten, klommen we het raam uit en lieten
ons langs de bliksemafleider naar beneden zakken, Daarna gingen we op
weg naar het dorp, want ik nam aan, dat niemand de koning en de hertog
had gewaarschuwd. Als ik dus niet voortmaakte, zouden ze vast in moeilijkheden komen.
Onderweg vertelde Tom hoe het kwam, dat iedereen was gaan denken
dat ik vermoord was. Verder kwam ik te weten, dat mijn vader kort daarop
was verdwenen om nooit meer terug te komen, en dat alles op stelten stond,
toen Jim was weggelopen. Op mijn beurt vertelde ik Tom alles over de
vertoningen van „Vorst zonder weerga" en over onze zwerftochten met het
vlot. Maar ik was nog lang niet klaar met mijn verhaal, toen we in het dorp
kwamen •-- het was al zowat half negen -- en een tierende menigte ontmoetten. De mensen hadden brandende fakkels bij zich, schreeuwden en
joelden aan één stuk door, sloegen potdeksels tegen elkaar en bliezen op
toeters. We sprongen vlug opzij om hen voorbij te laten gaan en teen zag ik
midden in die heksenketel de koning en de hertog. Men had hen allebei
schrijlings op een ijzeren staaf gezet. Als ik niet wist dat zij het waren,
had ik het nooit kunnen zien: ze waren van top tot teen met teer bestreken
en daarna door de veren gerold. Ze hadden niets menselijks meer en zagen
er uit als monsterachtig grote pluimen van soldaten-sjako's. Die aanblik
maakte me ziek. Ik had medelijden met die arme schooiers en ik dacht, dat ik
van nu af aan nooit meer kwaad op hen zou zijn. Het was een afschuwelijk
gezicht. Mensen kunnen elkaar toch wel ontzettend wreed behandelen.
Tom en ik begrepen wel, dat we te laat waren gekomen en nu niets meer
konden uitrichten. Een paar achterblijvers vertelden ons, dat iedereen met
een doodonschuldig gezicht naar de voorstelling was gegaan en zich koest had
gehouden, tot die arme oude koning goed en wel met zijn dwaze sprongen
op het toneel bezig was. Opeens had iemand een seintje gegeven en toen
waren ze allemaal op het tweetal afgestormd.

We keerden naar huis terug, maar ik voelde me lang zo flink niet meer
als op de heenweg. Ik was terneergeslagen en kon me niet losmaken van het
gevoel, dat ik op de een of andere manier schuld had aan dat afschuwelijke
toneel -- hoewel ik toch echt niets gedaan had.
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We praatten niet meer en liepen in gedachten verder. Eindelijk verbrak
Tom de stilte.
„Huck, wat zijn we toch stom, dat we daar niet eerder aan hebben
gedacht. Ik wil wedden, dat ik weet waar Jim is."
„Waar dan?"
„Natuurlijk in de hut, die daar apart staat. Let nu eens goed op. Heb je
toen we zaten te eten niet een man daar naar binnen zien gaan, die voedsel
bij zich had?"
„Ja," knikte ik.
„Voor wie dacht je, dat het was?"
„Voor een hond." •
„Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar het was niet voor een hond."
„Waarom dan niet?"
„Omdat er ook een stuk watermeloen bij was."
„Ja, dat is zo -- ik heb het ook gezien. Stom van me om er niet aan te
denken, dat een hond geen watermeloen eet. Zo merk je maar weer, dat je
soms iets ziet en het toch niet ziet."
„Luister. De bediende maakte bij het naar binnen gaan een hangdot open
en later maakte hij het weer dicht. Na tafel gaf hij oom een sleutel en ik durf
wedden, dat het dezelfde was. Door die watermeloen weten we, dat er in
de hut een mens was; het slot bewijst, dat deze mens wordt gevangen
gehouden. En omdat het me niet waarschijnlijk lijkt, dat ze twee gevangenen
hebben op zo'n kleine plantage waar de mensen zo vriendelijk tegen elkaar
zijn, moet Jim die gevangene zijn geweest. Ik ben maar blij, dat we zulke
knappe speurders zijn; als we Jims verblijfplaats op een andere manier hadden
ontdekt, zou ik het lang niet zo leuk hebben gevonden. Nu moet jij een plan
maken hoe we Jim zullen bevrijden. Ik maak ook zo'n plan en wat ons het
best aanstaat, voeren we uit."
Ja, die Tom had een puik verstand! Als ik zijn hersens had, zou ik er niet
aan denken met een hertog over te steken en evenmin met een matroos op
een stoomboot of een clown in een circus. Ik zou dan echt niet weten, met
wie ik wel zou willen ruilen. Ik probeerde een plan uit te denken, maar dat
deed ik alleen maar om iets te doen te hebben; ik wist veel te goed, wie
met het beste voorstel voor de dag zou komen.
„Klaar?" vroeg Tom na een tijdje.
„Ja, zei ik.
„Goed r-- laat maar horen."
„Ik heb dit plan. We komen er gemakkelijk genoeg achter of dim daar
inderdaad zit. Morgenavond ga ik met de kano mijn vlot van het eiland
halen. De eerste de beste nacht als het goed donker is, halen we de sleutel
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uit de broekzak van je oom, zo gauw hij naar bed is gegaan. Nu ,-- en
dan zakken we met het vlot de rivier af, met Jim natuurlijk. We varen
's nachts en verbergen ons overdag, zoals we daarvoor ook hebben gedaan.
Lijkt je dat geen goed plan?"
>,O ja, dat zou allemaal best lukken. Maar het is me veel te eenvoudig.
Wat heb je er aan een plan te maken, waarbij alles vanzelf gaat? Nee, ik
vind het maar een slap bedenkseltje. Dat zou niet méér deining veroorzaken
dan wanneer er in de zeepfabriek was ingebroken."
Ik zei niets, want ik had geen ander oordeel verwacht. En ik wist ook
dat als Tom eenmaal met zijn plan klaar was, daar niet zulke bezwaren
tegen aan te voeren zouden zijn.
Zo was het ook. Zodra hij er mee voor de dag kwam, wist ik direct dat
het vijftien van mijn plannen waard was! Als het lukte, zou Jim een vrij
man zijn; maar het plan bood ons bovendien de kans, dat we er alle drie
het leven bij zouden inschieten. Dat beviel me uitstekend en ik zei dus, dat
we het zó moesten doen.
Eén ding stond vast en dat was, dat Tom Sawyer eerlijk en oprecht van
plan was te helpen om Jim uit zijn slavernij te verlossen. Maar dat zou
hem lelijk in moeilijkheden brengen bij zijn familie. Als ik werkelijk een
goede vriend van hem was, moest ik hem bewegen er niet aan mee te doen,
in zijn eigen belang. En ik begon hem te bepraten, maar hij zei dat ik mijn
mond daarover moest houden.
„Denk je soms, dat ik niet weet wat ik onderneem?" vroeg hij. „Ik weet
gewoonlijk heus wel wat ik doen of laten moet, niet?"
a."
„Heb ik dan niet gezegd, dat ik zou helpen Jim te bevrijden?"
„ja," zei ik nogmaals.
„Nu dan!" En daarmee was voor hem de kous af.
Verder spraken we er niet over. Het had ook geen zin om nog iets te
zeggen, want als Tom zei dat hij iets zou gaan doen, dan deed hij het ook.
Toen we het huis bereikten, was het overal donker en stil en daarom
gingen we nog even naar de hut, om alles eens goed op te nemen. We
liepen eerst het erf over om te zien hoe de honden zich zouden gedragen.
Ze kenden ons al en ze maakten niet meer lawaai dan waakhonden altijd
doen, wanneer er 's nachts iemand bij ze in de buurt komt. Bij de hut
aangekomen, bekeken we de voorkant en de twee zijkanten. We ontdekten
aan de Noordkant, die van het huis uit niet zichtbaar was, een vierkant
venstergat, dat alleen maar met een stevige plank was dichtgespijkerd.
„Dat is net wat we hebben moeten," zei ik. „Dat gat is groot genoeg
om er jam doorheen te laten kruipen, als we eerst die plank er af hebben
getrokken."
„Het is zo eenvoudig als wat," vond Tom. „Ik hoop maar, dat we een
manier kunnen vinden om het een beetje ingewikkelder te maken, Huck Finn."
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„Wat zou je er dan van zeggen als we hem uitzaagden, net zoals ik het
heb gedaan vóór ze me vermoordden?” stelde ik voor.
„Dat begint er al een beetje beter op te lijken," vond Tom. „Het is
tenminste geheimzinnig en een beet}e omslachtig, maar ik wil wedden, dat ik
nog wel een manier kan bedenken om het tweemaal zo lang te laten duren.
We hebben helemaal geen haast. Laten we nog maar eens rondneuzen."
Tussen de hut en de achterkant van de omheining stond een van planken
getimmerd schuurtje. Het was even lang als de hut, maar veel smaller, zowat
zes voet breed. De deur kwam op de Zuidzijde uit en er zat een hangslot op.
Tom scharrelde even rond en kwam terug met de ijzeren staaf, die werd
gebruikt om het deksel van de heetwaterketels op te lichten. Hij wrikte er
een van de krammen mee los, zodat de ketting van het hangslot op de grond
viel en we de deur open konden maken. We gingen naar binnen, sloten de
deur achter ons en staken een luficer aan. Nu konden we zien, dat het
schuurtje wel tegen de hut was áangebouwd, doch er geen verbinding mee
had. Het schuurtje had geen vloer en we vonden er niets anders dan wat
roestige afgedankte harken, spaden en houwelen en een kapotte ploeg. Toen
de lucifer was opgebrand, verlieten we het schuurtje en zetten we de kram
weer vast. Tom was in zijn knollentuin.
„Zo moeten we het hebben!" juichte hij. „We gaan Jim uitgraven. Daar
hebben we zowat een week voor nodig."
Toen keerden we naar het huis terug. Ik ging door de achterdeur, die niet
was afgesloten, zodat je alleen maar aan een leren riempje hoefde te trekken.
Maar Tom Sawyer vond dat niet romantisch genoeg; hij wilde met alle
geweld tegen de bliksemafleider opklauteren. Nadat hij tot driemaal toe zowat
halverwege was gekomen en iedere keer weer naar beneden viel, kwam hij
de vierde maal lelijk op zijn hoofd terecht. Ik drong aan dat hij het zou
opgeven. Maar zodra hij weer een beetje was bijgekomen, wilde hij het toch
nog eens proberen. En het lukte hem nog ook!
De volgende morgen waren we al op bij het aanbreken van de dag. We
gingen meteen naar de honden om over hun kop te aaien en vriendschap te
sluiten met de bediende, die Jim zijn voedsel bracht --, als het tenminste Jim
was, die hij te eten gaf... De bedienden waren juist klaar met hun ontbijt
en standen op het punt naar de velden te gaan. Doch een van hen pakte
brood, vlees en andere etenswaren in een pan en even later werd hem uit
het huis de sleutel gebracht.
Deze bediende had een vrolijk gezicht en grinnikte vaak. Hij had de haren
van zijn wollige kroeskop met draadjes in kleine plukjes bij elkaar gebonden,
hetgeen als een bijzondere bescherming tegen spoken gold, want de man
was ontzettend bijgelovig.
„Voor wie is dat eten?" vroeg Tom. .,Ga je de honden voeren?"
De man grijnsde over zijn hele gezicht.
„Nee, jongeheer Sid," zei hij. „Iets anders. Wil je soms kijken?"
„Ja, zei Tom gretig.
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Ik gaf hem echter een stomp en fluisterde: „Zou je dat wel doen, nu het
licht is? Dat was je plan toch niet?"
> ,Nee, dat was het niet. Maar nu is het mijn plan wel."
We gingen dus op weg, maar het stond me helemaal niet aan. Bij het
binnentreden van de hut, zagen we eerst haast niets, zo donker was het er.
Maar Jim was er wel degelijk en hij zag ons wel.
„Hé, Huck!" riep hij uit. „En lieve help! Is dat jongeheer Tom niet?"
Ik had wel gedacht, dat het zo zou gaan ,-- ik had eenvoudig niet anders
verwacht. Maar ik wist echt niet, wat we er mee aan moesten. En al had ik
dat wel geweten, dan zou ik toch niets hebben kunnen doen, want die bediende
was ons voor en riep in opperste verbazing uit: „Alle mensen! Kent hij de
jongeheren?"
Onze ogen waren nu aardig aan het duister gewend. Tom keek de bediende
strak en een beetje verbaasd aan en vroeg toen: „Over wie heb je het?
Wie kent ons?"
„Die weggelopen neger."
„Dat zal heus wel niet. Maar hoe kom je daar eigenblijk bij?" vroeg Tom
met een stalen gezicht.
„Hoe ik daarbij kom? Heeft hij dan niet zojuist uw namen genoemd?"
„Dat is het toppunt!" zei Tom met goedgespeelde verwondering. „Wie
heeft er wat gezegd? En wanneer heeft hij onze namen genoemd? En wat
heeft hij dan wel gezegd?" Hij draaide zich naar mij om en vroeg doodernstig: „Heb jij iemand iets horen zeggen?"
ik kon daar natuurlijk maar één antwoord op geven: „Nei, ik heb niemand
iets horen zeggen."
Toen draaide hij zich om naar Jim en keek hem aan, alsof hij hem nog
nooit van zijn leven had gezien.
„Heb jij soms iets gezegd?"
„Nee, meneer," verklaarde Jim, die begreep dat hij moest ontkennen, „ik
heb niets gezegd, meneer."
„Geen woord?"
„Nee, meneer, ik heb geen woord gezegd."
„Heb je ons al eens eerder geien?"
„Nee, meneer, niet dat ik weet."
Tom draaide zich om naar de bijgelovige bediende, die nu angstig en
verwilderd om zich heen keek.
„Wat is er eigenlijk met jou aan de hand?" vroeg Tom heel ernstig.
„Waarom dacht je, dat er iets gezegd werd?"
„O, dan is me dat ingefluisterd. Ik ga haast dood van angst. Praat u er
alstublieft met niemand over, meneer, want anders wordt meneer Silas
kwaad op me. Hij zegt, dat die geheimzinnige stemmen helemaal niet bestaan.
Was hij maar hier geweest .-- dan had hij het zelf kunnen horen. Hij zou
ook niet weten, wat hij ervan denken moest. Maar zo gaat het altijd —
koppige mensen blijven koppig. Ze onderzoeken nooit iets, om zelf achter de
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waarheid te komen; en als je hun vertelt wat je ondervonden hebt, geloven
ze je niet."
Tom gaf de verschrikte man een stuiver en zei, dat hij er met niemand over
zou praten. De bediende moest nog maar wat draadjes kopen voor zijn
kroeskop, zei hij. Terwijl de man vlug naar de deur. liep om zijn stuiver te
bekijken en erin te bijten, fluisterde Tom Jim toe: „Laat nooit merken, dat
je oils kent. En als je soms 's nachts hoort graven, dan zijn wij het. We
willen je bevrijden."
Jim had nog juist de tijd om onze hand te grijpen en die te drukken.
Toen kwam de bediende terug en we vertelden hem, dat we graag nog eens
met hem meegingen, als hij dat prettig vond.
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Vóór het ontbijt hadden we nog wel een uur de tijd. We liepen het bos in,
want Tom zei dat we toch wel een beetje licht moesten hebben om te kunnen
graven. Een lantaarn zou echter te veel licht geven en ons verraden. Wat
we nodig hadden, waren een paar stukjes half vergaan hout, die een zachte
lichigleed verspreiden als je ze op een donkere plek neerlegt. We zochten
ieder een armvol en verstopten het onder het onkruid. Toen gingen we zitten
om wat uit te rusten.
„Verdraaid nog toe," zei Tom een beetje ontevreden, „het gaat me allemaal
veel te veel van een leien dakje. Het is toch niet zo eenvoudig om een moeilijk
plan te bedenken. Er staat hier niemand op wacht, die je eerst uit de weg
zou moeten ruimen --- en die hoorde er toch eigenlijk te zijn. Er is zelfs geen
hond, die je een slaappoeder zou kunnen geven. En ze hebben Jim ook maar
met één been aan een poot van zijn bed vastgemaakt; en dan nog met een
veel te lichte ketting. Je hoeft alleen maar die beddepoot even op te tillen
en de ketting eraf te laten glijden. Oom Silas vertrouwt iedereen veel te veel;
hij laat de sleutel maar naar die kletskous van een bediende brengen en
stuurt er niet eens iemand achteraan om op hem te letten. Jim had al lang
uit dat venster kunnen klimmen .— al zou het natuurlijk weinig zin hebben,
met zo'n lange ketting aan je been weg te lopen. Verdraaid, Huck, het zit
allemaal even stom in elkaar. Je moet de moeilijkheden allemaal zelf verzinnen.
Enfin, wij kunnen er nu eenmaal niets aan doen; we moeten er maar het beste
van zien te maken. Maar in ieder geval kunnen we er meer eer aan behalen,
wanneer we allerlei moeilijkheden en gevaren moeten overwinnen om Jim
uit zijn gevangenis te krijgen. Als de mensen, die eigenlijk voor die moeilijk172

heden hadden moeten zorgen, hun plicht dan niet doen, zullen we ze zelf
moeten scheppen. Denk nu alleen maar aan zo'n lantaarn. Als je de zaak goed
bekijkt, maken we ons zelf maar wijs dat een lantaarn te gevaarlijk zou zijn.
5,k durf wedden, dat we er desnoods een fakkeloptocht van kunnen maken.
Maar ik bedenk me ineens, dat we nog iets moeten zien te vinden waar
we een zaag van kunnen maken."
„Waar hebben we een zaag voor nodig?"
„Moeten we dan niet een poot van Jims bed afzagen om de ketting eraf
te krijgen?" vroeg Tom verbaasd.
„En je hebt net nog gezegd, dat je die poot alleen maar behoeft op te
tillen om de ketting eraf te laten glijden!"
„Dat is nu net weer iets voor jou, Huck Finn! jij pakt de dingen altijd
net aan als een jongetje van de bewaarschool. Heb je dan nog nooit een
boek gelezen -- zoals van baron Trenck of Casanova of van Benvenuto
Cellini of Hendrik de Vierde of één van die andere helden? Wie heeft er nu
ooit gehoord van zo'n kinderachtige manier om een gevangene te bevrijden?
Nee, de wijze waarop al die keien het doen, is zo'n beddepoot in tweeën
zagen en het zaagsel inslikken, zodat niemand het kan vinden. En dan
smeren ze wat vuil of vettigheid om de doorgezaagde plek, zodat zelfs de
slimste speurder niet kan zien, dat je met een zaag in de buurt bent geweest.
Nu . en op een nacht, als alles klaar is, geef je een trap tegen die beddepoot,
zodat die losschiet; je schuift de ketting er af en het is gebeurd. Dan hoef je
niets anders meer te doen dan je met een touwladder optrekken naar de
torentrans en je daar af laten glijden, natuurlijk kom je met een gebroken
been in de gracht terecht, omdat die touwladder altijd negentien voet te
kort is. Maar dat hindert niet, want er staan natuurlijk paarden klaar en je
trouwe vazallen rapen je dan wel op en slingeren je in een zadel. En daar
ga je dan, naar je geboorteland Languedoc of naar Navarre of waar dan ook.
Dat is pas werk, Huck! Ik wilde, dat er bij deze hut ook een gracht was.
Als we er nog tijd voor hebben in de nacht van de ontvluchting, gaan we er
tentje graven."
„Waarom hebben we een gracht nodig, als we Jim onder een hut vandaan
graven?" vroeg ik schaapachtig.
Maar Tom hoorde me niet eens. Hij had mij en alles om zich heen glad
vergeten. Met zijn kind in zijn hand zat hij na te denken. Toen zuchtte hij
eens, schudde zijn hoofd, zuchtte nog eens en zei: „Nee, dat zou toch niet
gaan. 1k geloof niet, dat het nodig zou zijn."
„Wat zou niet nodig zijn?"
> Nu, Jim zijn been af te zagen," antwoordde hij.
„Lieve help!" schrok ik. „Nee, dat is zeker niet nodig! Maar waarom zou
je z'n been af willen zagen?"
„Wel, een paar van de grootste helden hebben dat ook gedaan. Ze
konden de ketting niet loskrijgen en toen hakten ze gewoon hun hand af om
ze te kunnen bevrijden. Een been zou eigenlijk nog veel mooier zijn. Maar
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daar kunnen we niet aan beginnen. Het zou trouwens echt nodig moeten
zijn, anders doe je zoiets niet. En bovendien is Jim een kerel die nooit zou
begrijpen waarom we dat gedaan hadden. Hij weet niet, dat zoiets in Europa
de gewoonste zaak van de wereld is. We zullen dat deel van het program
dus maar laten schieten. Maar iets anders -- we kunnen hem wel een
rouwladder geven; die kunnen we best zelf maken als we onze lakens kapot
scheuren. Die kunnen we in een pastei bakken en zo in Jims hut laten
smokkelen; dat doen ze meestal zo. Ik heb wel eens slechtere pasteiera
gegeten."
„Wat klets je toch, Tom Sawyer," zei ik nuchter. „Jim heeft toch zeken
helemaal geen touwladder nodig?"
„Die heeft hij wel degelijk nodig. Je kletst zelf. je zou veel beter kunnen
toegeven, dat je er niets vanaf weet. Natuurlijk moet hij een touwladdin.
hebben, die hebben ze toch zeker allemaal?"
„Maar wat zou hij er mee moeten doen?"
„Wat hij er mee moet doen? Die kan hij in zijn bed verbergen, of niet som,.?
Dat doen ze allemaal en hij dus ook. jij schijnt nooit iets te kunnen doen
zoals het hoort, Huck; jij doet de dingen veel te veel op je eigen houtje.
Stel je voor, dat hij die touwladder werkelijk niet gebruikt. Dan is het toch
zeker een goed spoor als hij gevlucht is? Dacht je soms, dat de mensen hier
geen sporen nodig hadden? Dan moet je die natuurlijk ook achterlaten. Het
zou me anders een mooie boel worden! Ik heb nog nooit van mijn leven
iemand zo horen praten."
Ik trok mijn schouders op. „Als het de gewoonte is, dan moet hij die
touwladder maar hebben, want ik wil geen spelbreker zijn. Maar nog ééas
ding, Tom Sawyer ^ als we onze lakens in repen scheuren om Jim aan een
touwladder te helpen, krijgen we het natuurlijk met tante Sally aan de stok —
zo vast als een huis. Kunnen we niet veel beter een ladder van boombast
maken? Dat kost niets en we hoeven dan ook niets te vernielen. En die kus
je net zo goed in een pastei verstoppen of in een strozak verbergen. Jim heeft
daar toch helemaal geen ervaring mee, het zal hem vast niets kunnen schelen
wat voor soort..."
,,Och, klets toch niet, Huck Finn. Als ik zo stom was als jij, zou ik mijn
mond houden, geloof dat maar! Wie heeft er nu ooit gehoord van een
staatsgevangene, die met een ladder van boombast ontsnapte? Het is gewoonweg belachelijk."
„Nou, vooruit dan maar, Tom, doe het dan maar zoals jij het verkiestmaar als je een raad van me wil aannemen, laten we dan een paar lakere
van de waslijn lenen."
Dat leek hem niet kwaad en het bracht hem op een nieuw idee.
„Leen dan ook een hemd," zei hij.
,.Waar hebben we dat voor nodig, Tom?"
„Daar kan Jim zijn dagboek op schrijven."
„Een dagboek? Je grootjes Jim kan niet eens schrijven."
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„Als hij niet kan schrijven, kan hij toch zeker tekens op dat hemd maken?
We maken gewoon een pen voor hem van een ouwe tinnen lepel of een
stuk van de ijzeren hoepel van een vat.”
,Kunnen we niet veel beter een veer uit een gans trekken, Tom? Daar
schrijf je toch zeker veel beter en vlugger mee?"
„Net of gevangenen zo maar ganzen in de buurt van hun kerker hebben
epen, waar ze veren uit kunnen trekken. Ze maken die pennen altijd uit
iet hardste en lastigste materiaal, bijvoorbeeld van een oude koperen kandeáaar als ze die te pakken kunnen krijgen. Dan hebben ze maanden en maanden
nodig om daar een pen van te vijlen, want dat kunnen ze natuurlijk alleen
maar doen door zo'n stuk koper langs de muur te schuren. Ze zouden niet
eens een ganzenveer willen gebruiken als ze er een konden krijgen. Dat is
tegen de regels, zie je."
„Goed dan. Maar waar wilde je de inkt van maken?"
„Ze maken het vaak van ijzerroest en tranen, maar dat doen alleen maar
?let gewone soort gevangenen en vrouwen; het goeie soort gebruikt er bloed
voor. Dat kan Jim ook wel doen en als hij dan een geheime boodschap wil
sturen om de wereld te laten weten waar hij gevangen gehouden wordt,
kan hij het op de onderkant van een tinnen bord krassen en dat uit het raam
dooien. Het IJzeren Masker deed het ook altijd zo en het is een verdraaid
goeie manier ook."
„Maar Jim heeft geen tinnen borden. Hij krijgt zijn eten in een pan."
„Dat doet er niet toe; we kunnen er wel een paar voor hem krijgen."
„1VIaar niemand kan toch zijn borden lezen?"
„Dad heeft er niets mee te maken, Huck Finn. Hij hoeft alleen maar op
die borden te krassen en ze uit het raam te gooien. Je hoeft het helemaal
niet te kunnen lezen. In verreweg de meeste gevallen kan je niets lezen van
wat een gevangene op een tinnen bord heeft gekrast."
„Wat heeft het dan voor zin om die borden te bederven?"
,.Het moet nu eenmaal gebeuren, ook al worden ze verknoeid."
„Maar ze zijn toch zeker van iemand anders, niet?"
„En wat dan nog? Wat kan het nou zo'n gevangene schelen, van wie..."
Hij hield ineens zijn mond, want we hoorden de hoorn blazen voor het
Kantbijt. We gingen het huis binnen.
In de loop van de morgen „leende" ik een wit laken en een hemd van de
waslijn. Ik vond ook een oude zak, waar ik alles in kon stoppen; het vergane
hout deden we er ook bij. We moesten ons zelf ook maar als gevangenen
beschouwen, besliste Tom, dan was het helemaal niet erg dat we alle dingen,
die we te pakken konden krijgen, meenamen. Dat was volgens Tom een
ongeschreven wet, die door vriend en vijand werd erkend. Als we geen
gevangenen waren, zei hij, zou het heel wat anders zijn; alleen maar een
laag en gemeen sujet zou iets stelen als hij geen gevangene was. We namen
dus alles wat we dachten te kunnen gebruiken. Maar Tom ging geweldig te
keer, toen ik op een dag een watermeloen uit een veldje van de bedienden
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had weggenomen en opgegeten. Hij dwong me, hun een stuiver te gaan
brengen zonder te vertellen waar het voor was. Tom zei dat hij daarmee
wilde duidelijk maken, dat we alleen maar iets mochten nemen als we het
werkelijk nodig hadden. ,Nu,' verdedigde ik mij, ,die watermeloen had ik
nodig.' Maar hij voerde aan, dat ik hem dan toch in geen geval hoefde te
hebben om uit de gevangenis te komen -- en dat was juist het verschic.
Alleen als ik die meloen had moeten hebben om er een mes in te verstoppen,
waarmee Jim zich eventueel zou moeten verdedigen, zou het in orde zijn
geweest. Ik liet het er maar bij, hoewel ik het een nogal kromme redenering
vond.
Nu, zoals ik al zei, we wachtten die ochtend tot iedereen aan zijn werk
was gegaan, en er niemand meer op het erf te zien was. Toen bracht Tom
de zak in het schuurtje naast de hut, terwijl ik op een afstand de wacht hield.
Na een tijdje kwam hij weer te voorschijn en we gingen samen op een stapel
hout zitten om verder te praten.
„Mlles is nu in orde," zei hij, „behalve het gereedschap. Maar dat is gauw
genoeg voor elkaar."
„Gereedschap?" vroeg ik.
„Ja."
„Waarvoor hebben we dat nodig?"
„Wel, om mee te graven. We kunnen hem er toch zeker niet uitknapen?"
„Zijn die afgedankte houwelen en die andere spullen in het schuurtje dan
niet goed genoeg om er hem mee uit te graven?"
Hij keek me aan met een blik alsof hij in huilen uit zou barsten over mijn
onnozelheid.
„Heb je soms ooit gehoord, Huck Finn, van een gevangene die de
houwelen en spaden, wa a rmee hij zich uit zijn cel wil graven, zo maar in
zijn klerenkast had staan? Nu vraag ik je --- als je tenminste nog een beetle
voor rede vatbaar bent -- hoeveel kans hij dan zou hebben om als een held
voor de dag te komen? Dan zouden ze hem net zo goed de sleutel kunnen
lenen om hem de benen te laten nemen. Nee, met schoppen en houwelen
zou er geen eer aan te behalen zijn."
„Maar als we die spaden en houwelen niet nodig hebben, waar moeten
we het dan wel mee doen?" vroeg ik.
„Met een paar tafelmessen."
„MQeten we daar de grond onder die hut mee uitgraven?"
a.
„Ja."
.,Verdraaid, Tom, dat is gewoon gekkenwerk," riep ik uit.
„Het kan me niet schelen of het gekkenwerk is, maar het hoort nu eenmaal
zo. Van een andere manier heb ik nog nooit gehoord en ik heb toch alle boekeg
gelezen, waarin je over zulke dingen iets kunt leren. Ze graven zich altijd uit
met een tafelmes; en dan niet door losse grond, weet je, gewoonlijk is het een
harde rotsbodem. Daar hebben ze dan weken en weken voor nodig, dat duurt
haast een eeuwigheid. Denk maar eens aan die ene gevangene in de aller176

diepste kerker van dat kasteel in de haven van Marseille. Die heeft zich op
die manier uitgegraven en hoe lang denk je, dat die er wel mee bezig is
geweest?"
„dat weet ik niet."
„Nu, raad dan maar."
„Ik weet het heus niet. Misschien wel anderhalve maand."
,;Zeven en dertig jaar -- en hij kwam in China boven de grond. Dat is het
echte werk! IBC wilde dat dit fort ook maar op harde rotsgrond was gebouwd."
„Jim kent helemaal niemand in China," voerde ik aan.
„Wat heeft er dat nu mee te maken! Die andere kerel had ook geen kennissen
in China. Jij 'dwaalt altijd op zijpaden af. Waarom kun je toch niet bij de
hoofdzaak blijven?"
„Goed dan --- het kan me eigenlijk trouwens niet schelen waar hij uitkomt,
als hij er maar uitkomt. En ik denk, dat Jim er net zo over denkt. Maar dan
is er toch nog iets —, Jim is al veel te oud om met een tafelmes te worden
uitgegraven. Hij houdt het geen zeven en dertig jaar meer uit."
„Hij moèt het uithouden. Je denkt toch zeker niet, dat we zeven en dertig
jaar nodig hebben om hem uit die slappe grond te graven, wel?"
„Hoe lang zou het duren, Tom?"
„Ja, we kunnen het er niet op wagen er zo lang over te doen als eigenlijk
volgens de regelen van de kunst nodig zou zijn, want het zal niet lang meer
duren of Oom Silas krijgt berichten uit Nieuw Orleans. Dan zal hij er achter
komen, dat Jim niet daar vandaan komt. Wie weet wat hij dan met hem gaat
doen. We kunnen dus echt niet zo lang met graven bezig blijven als volgens
de boeken zou moeten. We zouden er, als alles goed was, een paar jaar over
moeten doen, maar dat kan nu eenmaal niet. Nu alles zo onzeker is, lijkt het
me het beste dat we zo vlug mogelijk flink aan het graven gaan; daarna doen
we maar net of we er zeven en dertig jaar mee bezig zijn geweest. Als het zover
is, laten we Jim er vandoor gaan zodra de alarmtoestand begint. Ja, ik geloof,
dat het zo wel de beste manier is."
„Ja, het lijkt me wel een verstandig plan," stemde ik in, „Het kost ons niets
als we doen alsof, en moeilijkheden zullen we daar ook wel niet door krijgen.
Als je er niets op tegen hebt, kunnen we net zo goed doen alsof we honderdvijftig jaar bezig zijn. Ik geloof niet, dat me dat te veel inspanning zou kosten.
Ik ga er nu vandoor om een paar tafelmessen te lenen."
„Pak er gelijk maar drie," adviseerde Tom, „dan kunnen we er ook eentje
gebruiken om er een zaag van te maken."
„Tom," zei ik, „als de regels van het spel zich er niet tegen verzetten, kunnen
we die oude roestige zaag wel gebruiken, die tussen de planken van het regenschot achter het stookhok is gestoken."
Hij keek me aan met een droevige en ontmoedigde blik.
„Het heeft helemaal geen nut of ik jou wat probeer te leren, Huck," klaagde
hij. „Ga nu maar gauw die messen pakken -- drie stuks."
En dat deed ik.
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Zodra we die avond dachten dat iedereen wel sliep, lieten we ons langs de
bliksemafleider naar beneden glijden, sloten ons op in het schuurtje, legden
de glimmende stukjes hout neer en togen aan het werk. Over een oppervlakte
van vier of vijf voet ruimden we alles op wat ons in de weg zou staan. Tom
zei, dat we precies achter het bed van Jim terecht zouden komen als we maar
in een rechte lijn zouden graven; iemand, die de hut binnenkwam zou dus
niets van het gat te zien krijgen, want daar hing de sprei van Jims bed altijd
voor. Je zou die eerst moeten optillen voor je iets kon bespeuren van ons
graafwerk. We bleven tot middernacht aan één stuk met onze tafelmessen
aan het graven; toen waren we moe als honden en onze handen zaten vol
blaren. Maar toch kon je haast niet zien, dat we iets waren opgeschoten.
„Dit is geen karwei voor zeven en dertig jaar," zei ik toen. „Daar hebben
we acht en dertig jaar voor nodig, Tom Sawyer."
Hij zei niets, maar begon te zuchten en even later hield hij op met graven.
Toen begreep ik, dat hij ergens over aan het nadenken was.
„Dit haalt niets uit, Huck," begon hij, „op deze manier gaat het niet. Als
we echte gevangenen waren, hinderde het niet; dan hadden we geen haast
omdat we er net zoveel jaren over konden doen als we maar wilden. Dan kun
je ook niet meer dan een paar minuten per dag graven, alleen maar als de
wacht wordt afgelost. We zouden dan geen blaren op onze handen krijgen
en het dus jaren kunnen volhouden. Op die manier zouden we het allemaal
precies kunnen doen zoals het hoort. Maar wij kunnen ons niet veroorloven
de lijn te trekken; we moeten opschieten, want we hebben geen tijd te verliezen.
Als we nog één nacht zo hard werken, moeten we er een week mee ophouden
om onze handen weer te laten genezen -- anders kunnen we geen mes
vasthouden."
„Ja, maar wat moeten we dan doen, Tom?"
„Dat zal ik je zeggen. Het is wel niet helemaal in de haak en ik zou ook
niet graag willen dat anderen het zouden horen --- maar er zit nu maar één
ding op; we moeten verder graven met de houwelen en dan maar net doen
of het tafelmessen zijn."
„Zo mag ik het horen," juichte ik. „je krijgt je gezonde verstand weer terug,
Tom Sawyer. Houwelen zijn je ware, of het nu zo hoort of niet. Dat kan me
trouwens geen steek schelen, als we ons doel maar bereiken."
Tom was minder enthousiast.
„Och," zei hij, „we hebben nu een goede verontschuldiging om die houwelen
te gebruiken en ze voor tefelmessen te laten doorgaan. Als dat niet zo was,
zou ik het beslist niet goedkeuren. Ik zou het niet kunnen aanzien, dat de
dingen anders gebeurden dan het hoort ,-- want goed is goed en verkeerd is
verkeerd. En iemand heeft niet het recht het verkeerde te doen, behalve als
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hij een stommeling is en niet beter weet. 1VIisschien zou jij Jim met een houweel
kunnen uitgraven zonder dat je deed of je er iets anders voor gebruikte, want
jij weet niet beter. Maar voor mij gaat dat niet op, want ik weet hoe het hoort.
Geef me dat tafelmes."
Hij had zijn eigen mes bij zich, maar ik gaf hem het mijne. Hij gooide het
op de grond en herhaalde met nadruk: „Geel me een tafelmes."
Ik begreep eerst niet wat hij bedoelde --- maar toen werd het me duidelijk:
hij was van plan het spel zó ver door te voeren, dat hij voortaan de houwelen
als tafelmessen zou betitelen. Ik scharrelde wat tussen het oude gereedschap
en haalde er een houweel uti te voorschijn. Dat gaf ik hem en toen ging hij
aan het werk zonder een woord te zeggen.
Zo was hij altijd: hij week nooit van zijn beginselen af.
Ik haalde een schop voor de dag en zo gingen we om beurten graven en
hakken dat de stukken er afvlogen. We bleven wel een half uur aan de gang
en toen konden we echt niet meer; maar toen hadden we dan ook een gat
gemaakt, dat er zijn mocht! Zodra ik op onze kamer kwam, keek ik uit het
raam en daar zag ik Tom weer zijn uiterste best doen met de bliksemafleider.
Maar hij haalde het niet, zijn handen waren te pijnlijk.
„Het lukt me niet," zei hij tenslotte, „ik moet het opgeven. Wat vind jij nu
dat ik het beste doen kan? Weet jij er niets op te bedenken?"
>,Ja," antwoordde ik. „Maar ik denk, dat het in strijd met de regels is. je
gaat gewoon de trap op en je doet of het de bliksemafleider is."
Dat deed hij toen maar.
De volgende dag nam Tom een tinnen lepel en een koperen kandelaar weg
om er een paar pennen voor Jim van te maken. Hij nam ook nog zes vetkaarsen.
Ik scharrelde wat rond in de buurt van de negerhutten en toen ik de kans
schoon zag, pakte ik drie tinnen borden. Tom vond dat het niet genoeg was;
maar ik betoogde dat toch niemand de borden te zien zou krijgen, die Jim uit
het venster gooide -- ze zouden immers tussen het onkruid terecht komen. We
konden ze dan ophalen en zo zou Jim ze opnieuw kunnen gebruiken. Tom nam
daar genoegen mee.
>Wat we nu nog uit moeten vissen, is hoe we die dingen bij Jim moeten
krijgen."
„Laten we ze gewoon door dat gat steken, zo gauw we ver genoeg zijn,"
stelde ik voor.
Hij keek me met een vernietigende blik aan en mompelde iets over mensen,
die altijd met stommiteiten op de proppen kwamen. Toen ging hij weer zitten
nadenken. Een tijdje later zei hij, dat hij wel een paar mogelijkheden zag, maar
dat het nu nog niet nodig was reeds een beslissing te nemen. Hij vond, dat we
nu eerst maar Jim in onze geheimen moesten inwijden.
Even over tienen gleden we die avond weer langs de bliksemafleider naar
beneden. We hadden een kaars meegenomen en bleven onder het venster
luisteren of we Jim hoorden snurken. Toen we een zagend geluid vernamen,
gooiden we de kaars naar binnen, maar onze oude vriend werd er niet door
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gewekt. Daarna gingen we weer met schop en houweel aan de gang en na
ongeveer twee en een half uur waren we klaar met ons karwei. Onder Jims bed
door kropen we de hut in en vonden op de tast onze kaars. We bogen ons over
Jim heen en stelden vast dat hij er gezond en welgedaan uitzag. Toen maakten
we hem heel voorzichtig wakker. Hij was zo blij ons te zien, dat hij bijna begon
te huilen. Hij gaf ons alle lieve naampjes, die hij maar kon verzinnen, en wilde
ons meteen maar een vijl laten zoeken om zijn ketting door te zagen, zodat we
zonder tijd te verliezen de benen konden nemen. Maar Tom bracht hem aan
zijn verstand, dat het tegen de regels van het spel zou zijn. Hij ging er bij zitten
en vertelde hem alles over onze plannen, maar hij zei ook, dat we die ieder
ogenblik konden veranderen als de nood aan de man zou komen. Jim hoefde
dus niet bang te zijn, want we zouden er in elk geval voor zorgen, dat hij
bevrijd werd. Jim zei, dat hij het prachtig vond. We bleven een hele tijd zitten
praten over vroeger. Toen begon Tom allerlei vragen te stellen, Jim vertelde
hem, dat oom Silas bijna iedere dag bij hem kwam om met hem te praten en
dat tante Sally nu en dan kwam kijken of hij het wel naar zijn zin had en
genoeg te eten kreeg. Ze waren alle twee buitengewoon vriendelijk voor hem.
„Nu weet ik hoe we het doen moeten," riep Tom opeens enthousiast uit.
„We zullen hen allerlei dingen voor je laten meebrengen."
„Dat zul je wel uit je hoofd laten," zei ik. „Zo'n krankzinnig idee heb ik
nog nooit gehoord."
Maar hij schonk niet de minste aandacht aan mijn woorden en praatte
gewoon verder. Zo was hij altijd als hij een plan helemaal in kannen en kruiken
had. Hij vertelde Jim van de touwladder, die we in een pastei zouden binnensmokkelen, en van de andere grote stukken, welke we op de een of andere
manier Nat, de bediende die hem zijn voedsel bracht, mee zouden laten nemen.
Hij moest zijn ogen goed openhouden en helemaal geen verrassing tonen. En
als hij de pastei kreeg, moest hij ervoor zorgen dat de bediende niet zou zien
wat er in verborgen was. De kleinere dingen zouden we gewoon in ooms
jaszakken stoppen en die moest Jim dan maar van hem zien te stelen. Andere
dingen zouden we aan de schortebanden van tante Sally binden, of in de zak
van haar schort stoppen als we daar de kans voor kregen. Tom vertelde Jim
alvast wat dat allemaal zijn zou en waar hij het voor gebruiken moest. Hij
legde ook uit hoe Jim met bloed een dagboek op het hemd moest bijhouden.
Hij stelde hem van alles op de hoogte. Jim vroeg zich af of al die voorbereidingen
nu wel nodig waren, maar hij was van mening, d.at, Tom het wel beter zou
weten dan hij. Hij legde zich dus bij alles neer en beloofde, dat hij precies zou
doen wat Tom gezegd had.
Jim had een hele voorraad maiskolven en tabak en we hadden het dus heel
gezellig samen. Tenslotte kropen we weer door het gat en gingen naar bed
met handen, die er uit zagen of we er op hadden gekauwd. Tom was in een
opperbeste bui. Hij zei, dat hij nog nooit in zijn leven zo'n geweldig avontuur
had beleefd. Het liefst had hij gezien, dat we er tot het einde van onze dagen
mee bezig zouden zijn en daarna Jims bevrijding aan onze kinderen zouden
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overlaten. Hij geloofde dat Jim deze ingewikkelde bevrijding ook steeds meer
Zou gaan waarderen, als hij er eerst maar een beetje aan gewend was. Als we
kans zagen het zo tachtig jaar vol te houden, zou dat een record betekenen
en iedereen, die er iets mee te maken had gehad, zou dan op slag beroemd
worden!
De volgende ochtend zochten we onze houtstapel weer op en daar begonnen
we eerst de koperen kandelaar in kleine stukken te slaan, die Tom bij de tinnen
lepel in zijn zak stak. Toen gingen we naar de hutten en terwijl ik Nat aan de
praat hield, zag Tom kans een stuk van de kandelaar in een maïskoek te
verbergen, die in de pan met Jims voedsel lag. We gingen met Nat mee om
te zien hoe het uit zou pakken en het ging werkelijk prachtig! Toen Jim in de
maïskoek beet, kostte hem dat bijna al zijn tanden; het had echt niet mooier
gekund. Dat vond Tom ook. Jim deed net of het een steentje was, dat je wel
eens meer in het brood vindt; maar na die tijd zette hij nooit meer ergens meteen
zijn tanden in --^ hij begon voortaan er eerst op drie of vier plaatsen met zijn
vork in te prikken.
Terwijl hij daar zo in het halve duister van de hut stond, kwamen er
plotseling een stuk of wat honden onder zijn bed vandaan. En dat ging een
hele tijd door, tot er tenslotte elf binnen waren en het er zo benauwd werd,
dat je haast geen adem meer kon halen. Stommelingen die we waren! We
hadden helemaal vergeten de deur van het schuurtje weer op slot te doen!
De bijgelovige Nat schrok zich bijna dood. Hij viel tussen de honden op de
grond, waar hij lag te kreunen of hij ieder ogenblik kon sterven. Tom rukte
de deur open en smeet een stuk vlees uit Jims pan naar buiten. De honden
gingen er allemaal achteraan en Tom ging met hen mee. Een paar seconden
later was hij al terug en ik begreep, dat hij gauw die andere deur op slot had
gedaan zodat er geen ongewenste bezoekers meer door het gat konden komen.
Toen ging hij zich met de negerbediende bezig houden. Hij probeerde hem met
vriendelijke woorden en gebaren weer wat op zijn verhaal te brengen. Met
stalen gezicht vroeg hij, of de man zich soms weer verbeeld had allerlei vreemde
dingen te zien. De bediende kwam overeind, keek schichtig om zich heen en
zei: „Ja, jongeheer Sid, u zal misschien wel zeggen dat ik gek hen, maar ik
zag wel een millioen honden. Heus, jongeheer Sid, ik voelde ze, ze kwamen
allemaal over me heen. O,, wat zou ik blij zijn, als ze me nu eindelijk eens met
rust lieten."
,,Zal ik je eens zeggen wat ik denk? Waarom zouden die schimmen hier
precies komen als je de weggelopen neger zijn ontbijt brengt? Het komt
natuurlijk omdat ze honger hebben; dat is de enige reden. Je moet eens een
pastei voor hen maken, dat is heus het beste wat je kunt doen."
„Maar jongeheer Sid, hoe kan ik dat? Ik zou niet weten hoe ik het moest
doen. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord."
„Nu, laat het dan maar aan mij over!"
„Wilt u dat echt voor me doen, heus waar? Dan zal ik u altijd dankbaar zijn."
„Goed, ik zal het doen omdat jij het bent. En omdat je zo vriendelijk was
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ons de weggelopen neger te laten zien. Maar je moet heel erg voorzichtig zijn.
Als we bezig zijn, moet je met je rug naar ons toe gaan staan. En je mag ook
niet kijken als Jim het uit de pan haalt, want dan zou er wel eens iets kunnen
gebeuren, al weet ik niet precies wat. Maar aan één ding moet je vooral denken
--- je mag van al die dingen niets aanraken."
„Aanraken, jongeheer Sid? Hoe komt u daar bij! Ik zou er nog niet een
vinger naar uitsteken, al kon ik er honderdduizend dollar mee verdienen. Nee,
dan nog niet!"

ZEVEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

Dat was dus geregeld. We gingen naar de afvalhoop op het achtererf, die
vol lag met oude schoenen, lompen, gebroken flessen, afgedankt keukengerei
en andere rommel. We scharrelden er wat in rond en vonden een oude tinnen
waskom, waarvan we de gaten zo goed mogelijk dichtstopten om er de pastei
in te kunnen bakken. We gingen ermee naar de kelder en pakten daar genoeg
bloem om die kom te vullen. Toen we naar boven gingen voor het ontbijt,
vonden we neg een paar draadnagels, die Tom heel geschikt leken voor een
gevangene om er zijn naam en zijn levensgeschiedenis mee in de muur van
zijn kerker te krassen. Een van die spijkers lieten we in de zak glijden van
tante Sally's schort, die over een stoel hing; de andere staken we tussen het
lint van oom Silas' hoed, die op zijn schrijfbureau lag. We hadden de kinderen
namelijk horen zeggen, dat hun vader en moeder 's morgens de weggelopen
neger in zijn hut zouden gaan opzoeken. De tinnen lepel stopten we in oom
Silas' jaszak.
Toen tante Sally binnenkwam, had ze een rood gezicht. Ze zag er warm
en slechtgehumeurd uit en kon haast niet wachten tot het gebed was
uitgesproken. Terwijl ze met de ene hand koffie inschonk, gaf ze met de andere
het kind, dat het dichtst bij haar in de buurt zat, een pats in het gezicht.
„Ik heb het hele huis van onder tot boven doorzocht," zei ze, „en het is me
een raadsel waar dat andere hemd van je is gebleven."
Het hart zonk me in de schoenen en ik verslikte me in een broodkorst. Ik
moest hoesten en toen schoot die korst weer naar buiten, precies in het oog
van een der kinderen. De jongen kroop als een worm in elkaar en zette een
keel op van geweld. Tom werd helemaal blauw in zijn gezicht en een hele tijd
heerste er een kabaal aan tafel, dat horen en zien je verging. Toen keerde de
rust terug, maar de schrik, die tante Sally's opmerking had veroorzaakt, zat
ons nog in de benen.
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„Dat is toch wel heel zonderling,” merkte oom Silas op, „ik begrijp er niets
van. ik weet toch zeker dat ik het heb uitgetrokken, want..."
„Want je hebt er maar één aan," zei tante Sally vinnig. „Moet je nu zo'n
man horen! Natuurlijk weet ik, dat je het hebt uitgetrokken; en ik weet het
heel wat beter dan jij met je geheugen als een vergiet, omdat het aan de waslijn
hing. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Maar nu is het weg en daar is
alles mee gezegd. Als je een schoon hemd aan wil trekken, moet je dat roodflanellen maar nemen, dan kan ik intussen een nieuw voor je naaien. Dat is
nu al het derde in twee jaar tijd; ik kan wel aan de gang blijven met die hemden
van jou. Ik snap maar niet wat je er altijd mee uitvoert. Een man van jouw
leeftijd moest toch zo langzamerhand geleerd hebben wat beter op zijn spullen
te passen."
„Dat weet ik, Sally, ik doe er heus mijn best voor. Maar ik begrijp niet hoe
ik die dingen kwijt raak. Ik geloof echt niet, dat er ooit een hemd zo maar van
mijn lijf is gevallen. Hoe verdwijnen ze dan?"
Tante trok boos de schouders op. Dat hemd is trouwens niet het enige wat
er verdwenen is. Ik ben ook een lepel kwijt. Er waren er tien en nu zijn er nog
maar negen. Misschien heeft het kalf dat hemd wel te pakken gekregen, maar
zo'n kalf kan beslist geen lepel uit ons huis hebben. weggehaald."
„En wat ben je nog meer kwijt, Sally?"
„Er zijn nog zes kaarsen weg ook. Het kan best zijn, dat de ratten die hebben
weggesleept; ik verbaas me er vaak genoeg over, dat ze er niet met het hele
huis vandoor gaan, want je bent altijd van plan de gaten dicht te stoppen,
maar je doet het nooit. Als ze het in hun gekke kop kregen, zouden ze in je
haar kunnen gaan slapen, Silas, en dan zou je het waarschijnlijk nog niet eens
merken. Maar van die lepel kan je in elk geval de ratten de schuld niet geven."
„Goed, Sally, ik ben in gebreke gebleven, dat geef ik graag toe. Morgen
zal ik die gaten dichtstoppen."
„O, haast je maar niet; het volgend jaar is ook nog vroeg genoeg," spotte
ze. Op hetzelfde moment schoot haar hand weer uit en het slachtoffer wist
niet hoe gauw het zijn vingers uit de suikerpot moest halen om de onschuldige
te kunnen spelen. Op dat ogenblik kwam de negervrouw de kamer binnen.
„Mevrouw er is een laken weg," kondigde ze aan.
„Een laken weg? Dat moest er nog net bijkomen!"
„Ik stop die gaten vandaag nog," zei oom Silas berouwvol.
„Och, houd je mond! Denk je soms, dat de ratten dat laken hebben? Waar
is het gebleven, Lize?"
„Ik weet het echt niet, mevrouw Sally. Gisteren hing het nog op de waslijn;
maar nu is het weg, helemaal weg."
„Het lijkt wel of de wereld op zijn eind loopt. Zoiets heb ik mijn hele leven
nog niet beleefd. Een hemd en een laken en zes kaa..."
„Mevrouw," klonk de stem van een negermeisje, „er is een koperen kandelaar
weg.
Tante Sally kookte van woede en ik begon uit te zien naar een gelegenheid
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om er tussenuit te knijpen en in het bos te wachten tot de bui wis afgezakt.
Ze raasde maar door en ging zo te keer, dat alle anderen er verstomd naar
zaten te luisteren zonder een woord in het midden te durven brengen.
Plotseling viste oom Silas met een stomverbaasd gezicht de verloren lepel uit
zijn zak. Tante Sally bleef midden in haar woorden steken en stond hem met
open mond en opgeheven armen aan te staren; ik had op dat ogenblik wel
heel ver weg willen zijn...
„Net wat ik dacht," zei ze, toen ze eindelijk van haar verbazing was
bekomen. ,;jij hebt dus dat ding al die tijd in je zak gehad. En die andere
spullen heb je natuurlijk ook verstopt. Hoe is het daar in vredesnaam in
gekomen?"
„Ik weet het heus niet, Sally," zei hij verontschuldigend, „anders zou ik het
je wel vertellen. Vóór het ontbijt heb ik wat gelezen en misschien heb ik daarna
die lepel wel in mijn zak gestopt in de gedachte, dat het mijn boek was. Zo
moet het wel zijn gegaan, want anders had mijn Testament er in moeten zitten.
ik zal eens even gaan kijken."
Tante Sally raakte over haar zenuwen heen. „Laat me nu alsjeblieft maar
met rust! Maken jullie allemaal dat jullie wegkomen en blijf me uit de buurt
tot ik weer een beetje op mijn verhaal ben gekomen."
Nu, ik deed niet liever dan haar maar meteen gehoorzamen. Toen we door
de huiskamer liepen, greep oom Silas juist naar zijn hoed. De draadnagel viel
op de vloer en zonder iets te zeggen, raapte hij hem op en legde hem op de
schoorsteenmantel neer. Daarna liep hij in gedachten het huis uit.
Tom, die dat allemaal gezien had en weer aan de lepel dacht, zei: „Het heeft
helemaal geen zin hem nog dingen mee te geven; we kunnen niet op hem
vertrouwen. Maar met die lepel heeft hij, zonder dat hij het wist, ons een dienst
bewezen. En nu gaan we, ook zonder dat hij het weet, iets voor hem doen —
wij gaan de rattengaten dichtstoppen."
Er waren heel wat van die gaten beneden in de kelder en we waren er een
goed uur mee bezig. Maar toen we klaar waren, was het allemaal dan ook
keurig in orde. Op het moment dat we het karweitje af hadden, hoorden we
voetstappen op de trap. We bliezen onze kaars uit en verstopten ons. Het was
de oude man, die in zijn ene hand een lichtje en in de andere een kluit stopverf
droeg. Hij zag er zo verstrooid uit alsof hij met zijn gedachten nog in het vorige
jaar verkeerde. Dromerig liep hij rond, van het ene gat naar het andere, tot
hij ze allemaal had bekeken. Daarna bleef hij wel vijf minuten in gepeins
verzonken staan, terwijl hij het neergedropen vet van zijn kaars peuterde.
Daarna liep hij langzaam en suffig naar de keldertrap.
„P.1 zou mijn leven er van afhangen," hoorden we hem zeggen, „dan wist
ik nog niet wanneer ik dat heb gedaan. Ik zou haar nu kunnen bewijzen, dat
ze mij di schuld van die ratten niet kan geven. Maar ik denk, dat het niet veel
zou uithalen."
Mopperend liep hij de trap op en toen maakten wij ook dat we wegkwamen.
Hij was toch wel een aardige oude man, die oom Silas.
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Tom zat lelijk in de war door die lepel, want hij vond dat we er in ieder
geval een moesten hebben. Hij dacht er een hele tijd over na en eindelijk had
bij er wat op gevonden. Hij vertelde me, wat we moesten doen. We bleven
in de buurt van het lepelmandje tot we tante Sally zagen aankomen. Toen ging
Tom de lepels tellen, terwijl ik er stiekem een in mijn mouw liet glijden.
„Hé, tante Sally," zei hij opeens, „er zijn nog maar negen lepels."
„Ga nu maar spelen," zei ze, „en loop me niet langer in de weg. Ik weet
wel beter, want ik heb ze zelf geteld."
„Maar tante, ik heb ze twee keer geteld en ik kom maar tot negen."
Haar geduld leek uitgeput, maar toch ging ze aan het tellen.
„Nu zie ik er warempel ook maar negen," zei ze. , >Die dingen lijken wel
behekst. Ik zal nog eens overtellen."
Ik legde de lepel uit mijn mouw er stilletjes weer bij en ze ging weer aan
het tellen.
>,Ik ben een boon als ik er iets van begrijp," stamelde ze, helemaal in de
war. „Nu zijn het er toch weer tien!"
„Nee, tantetje," zei Tom, „ik geloof niet, dat het er tien zijn."
„Jxj uilskuiken, zag je dan niet hoe zorgvuldig ik telde?"
„Jawel, maar..."
>,Wel, dan tel ik ze nog eens over."
Ik smokkelde er weer een weg en toen kwam ze, net als de vorige keer, weer
tot negen. Ze was er helemaal ondersteboven van -- en trilde van top tot teen.
Maar ze telde en telde opnieuw, tot ze tenslotte zo in de war was, dat ze het
mandje voor een lepel meetelde. Soms kwam het drie keer achter elkaar goed
uit, maar meteen daarop was het driemal mis. Ze werd zo kwaad, dat ze het
mandje beetpakte en het door de kamer smeet, waarbij ze de kat raakte. Ze
schreeuwde ons toe, dat we moesten maken dat we wegkwamen, zodat ze
eindelijk rust zou hebben. Als we haar voor het avondeten nog eens voor de
voeten liepen, zou ze ons levend villen.
Maar we hadden tenminste weer een lepel en zodra we de kans schoon
zagen, lieten we die in de zak van haar schort glijden, juist toen ze ons de les
aan het lezen was. Voor het middag was, had Jim de lepel al te pakken, tegelijk
met de draadnagel. We waren uitermate tevreden ons ons werk. Tom vond,
dat het ook de moeite waard zou zijn geweest als we er tweemaal zoveel moeite
voor hadden moeten doen, want tante Sally zou, als ze opnieuw de lepels ging
tellen, nooit meer twee keer achter elkaar tot dezelfde uitkomst komen. Na
drie dagen zou ze het wel opgeven en iedereen afsnauwen, die haar vroeg de
lepels nog eens te tellen.
's Nachts hingen we het laken weer op de lijn, maar in de plaats daarvan
stalen we er eentje uit tante's linnenkast en een paar dagen lang bleven we
dat steeds maar weer terugleggen en wegnemen, totdat ze helemaal niet meer
wist hoeveel lakens ze eigenlijk had. Ze zei toen maar, dat het haar helemaal
niet meer schelen kon en dat ze zich niet langer liet plagen; ze dacht er
eenvoudig niet aan, de lakens nog eens te tellen, zei ze.
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Wat het hemd en het laken, de lepel en de kaarsen betreft, was dus alles
in orde dank zij het kalf en de ratten en die verwarring bij het tellen. En dat
van die kandelaar kwam er niet zo veel op aan; dat zouden ze langzamerhand
wel vergeten.
Maar de pastei was nog een heel karwei; die bezorgde ons volop last. We
namen het hele zaakje mee naar het bos en daar bakten we hem. Het resultaat
was tenslotte heel bevredigend, maar het lukte niet in één dag en we hadden
wel drie waskommen met bloem nodig voor het zover was. We waren er bijna
zelf bij verbrand en onze ogen prikten helemaal van de rook. Dat kwam
allemaal, zie je, omdat we alleen maar een korst nodig hadden en die konden
we maar niet in de goede vorm krijgen. Als het een enkele keer lukte, zakte
hij in elkaar. Maar tenslotte kwamen we er toch achter wat de goede manie
was: we bakten verscheidene spullen mee in de vastei. Die tweede nacht gingen
we weer bij Jim op bezoek; we scheurden het laken in smalle repen en bonden
die aan elkaar. Lang voor het licht werd, hadden we zo een prachtig touw
gemaakt. We deden net of we er negen maanden aan hadden gewerkt.
's Morgens namen we het mee naar het bos, maar we zagen geen kans het.
in de pastei te krijgen. Omdat we er een heel laken voor hadden gebruikt, was
er wel genoeg voor veertig pasteien als we die nodig hadden gehad. En dan
zou er voldoende zijn overgebleven voor de soep en de worst en wat je verder
maar wilde. We hadden er een hele maaltijd mee kunnen opvullen!
Maar zoveel hadden we niet nodig. We konden niet meer gebruiken dan
er in de pastei ging en de rest gooiden we maar weg. We bakten al die mislukte
pasteien ook niet in de waskom, omdat we bang waren, dat het soldeersel dan
zou smelten. Gelukkig had oom Silas nog een prachtige koperen beddepan,
waar hij heel erg op gesteld was. Het ding had een lang houten handvat en
was nog afkomstig van een van zijn voorouders, die met Willem de Veroveraar
was overgestoken op de ,Mayflower', of een van die andere oude schepen.
Het ding was met een heleboel andere potten en pannen op de vliering
weggeborgen; al die dingen waren niet kostbaar omdat je er iets mee kon doen,
maar omdat het historische herinneringen waren, weet je.
We hadden de beddepan stiekem weggehaald en naar beneden gebracht.
De eerste pasteien mislukten erin, maar de laatste kwam er prachtig uit. We
hadden er een rand van deeg ingelegd, die toen opgevuld met het touw-vanlaken en dat weer met een laag deeg afgedekt. Toen we het deksel er op hadden
gezet, schoven we het hele zaakje in de gloeiende kolen met hete as er overheen.
Omdat de steel wel vijf voet lang was, konden we er op ons gemak buiten de
gloed van het vuurtje bij blijven staan. Na een kwartier hadden we zo een
pastei gebakken, die een lust voor het oog was. Maar degeen, die er in zou
moeten bijten, had er een hele bundel tandenstokers bij nodig — en dan zou
hij nog van die touwladder een pracht van een maagpijn krijgen! Nat keek
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niet, toen we de pastei in Jims pan stopten. We hadden er drie tinnen borden
onder gelegd en zo kreeg Jim alles wat hij nodig had. Zodra hij alleen was,
ging hij de pastei te lijf en verstopte de touwladder in zijn strozak. Daarna
kraste hij een paar tekens op een tinnen bord en gooide dat uit het raam.

ACHT EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

Het maken van de pennen was een deksels lastig karwei en de zaag was al
even moeilijk. Jim zag tegen dat gekras in de muur heel erg op, maar het hoorde
er nu eenmaal bij. Tom zei dat het moest; het was nog nooit voorgekomen,
betoogde hij, dat een staatsgevangene had verzuimd zijn naam en zijn wapenschild op de kerkermuren achter te laten.
„Kijk maar naar lady Jane Grey," zei hij, „en naar Gilford Dudley en die
oude Northumberland! Het mag dan moeilijk voor hem zijn, Huck, maar we
kunnen er gewoon niet onderuit. Jñn moet het doen, want iedereen doet het."
„Ja, maar, jongeheer Tom," bracht Jim in herinnering, „ik heb toch geen
wapenschild? Het enige wat ik bezit, is dit oude hemd waar ik mijn dagboek
op most bijhouden."
„(ach, je begrijpt er weer niets van, Jim; een wapenschild heb je niet echt,
dat wordt voor je familie ontworpen."
„Toch heeft jim gelijk," vond ik. „Hij heeft inderdaad geen familiewapen
en dan is al die onzin niet nodig."
„Dacht je soms, dat ik dat niet wist?" vroeg Tom. „Maar vóór hij vlucht
zal hij er, eentje hebben ,— want dat hoort nu eenmaal en ik wil niet, dat we
de regels overtreden."
Terwijl Jim en ik de pennen aan het vijlen waren op een stuk steen, waarvoor hij het koper en ik de tinnen lepel gebruikte, ging Tom aan het werk om
een familiewapen te bedenken. Na een poosje zei hij er zoveel te hebben
bedacht, dat hij haast geen keus kon doen; maar er was er eentje bij, dat hij
toch wel het beste vond.
„Op het schild komt een sater te staan met een slapende hond naast zich
en daaronder een gebroken ketting als symbool van de slavernij. Dat komt
allemaal in de rechter benedenhoek met daarnaast drie gekartelde lijnen op
een azuren veld. Links boven zetten we dan op een balk een weggelopen neger,
die zijn bundeltje over zijn schouder draagt. Helemaal onderaan komen nog
twee figuren, die het wapen dragen, dat zijn wij tweeën.. En dan wordt de
zinspreuk: Maggiore fretta, minore atto. Dat laatste heb ik uit een boek; het
betekent: hoe meer haast, hoe minder spoed."
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„Alle mensen,” zei ik, „maar wat betekent dat andere allemaal?"
„Het is nu geen tijd om te praten," zei hij. „We moeten aan de slag."
Ik drong aan op nadere uitleg, maar als Tom geen zin had om je wijzer te
maken, deed hij het ook niet. Of je hoog sprong of laag sprong, het maakte
geen verschil.
Toen hij helemaal klaar was met het familiewapen, begon hij aan het laatste
deel van wat er op die gevangenismuur moest komen te staan — de ,droevige
klacht'. Want die moest Jim ook achterlaten, dat deden de beroemde vluchtelingen allemaal. Tom schreef er een heleboel op een stuk papier en las ze
toen voor:
1. Hier brak het hart van een gevangene.
2. Hier kwijnde het smartelijk leven weg van een arme gevangene, verzaakt
door zijn vrienden en de wereld.
3. Hier brak een eenzaam hart en vond een vermoeide geest eindelijk rust,
na zeven en dertig jaren van eenzame opsluiting.
4. Hier, zonder huis en zonder vrienden, vond een nobele vreemdeling, een
zoon van Lodewijk de Veertiende, zijn droevig einde.
Toms stem trilde toen hij dat voorlas; het werd hem haast te machtig. Hij
kon bijna niet tot een besluit komen welke tekst Jim op de wand zou moetzli
krassen; hij vond ze allemaal even mooi. Tenslotte besliste hij, dat ze allemaal
op de muur moesten komen. Jim zei, dat het vast wel een jaar zou duren eer
hij al die onzin met een draadnagel in het hout had gegrift; hij kon bovendien
ook niet schrijven. Maar Tom antwoordde, dat hij de letters allemaal netjes
zou voortekenen, zodat Jim alleen maar de lijntjes hoefde na te trekken.
,.Nu ik erover nadenk," zei Tom even later, „het kan eigenlijk helemaal niet
op hout, want zulke teksten moeten altijd in de rotswand worden gekrast. We
zullen dus een rots moeten halen."
Jim verklaarde dat een rots nog veel erger was; het zou veel langer duren
om al die letters er in te krassen; daar zou hij nooit mee klaar komen. Maar
Tom vond, dat ik hem er dan maar bij moest helpen. Toen wilde hij zien hoe
ver we met de pennen waren opgeschoten. Dat was een zwaar en tijdrovend
karwei, waarbij mijn nog altijd pijnlijke handen er niet veel beter op werden.
Je kon bijna niet zien, dat we er iets mee verder waren gekomen.
„Ik weet er wel wat op," kondigde Tom aan. „We moeten toch een rots
hebben voor dat wapenschild en die tekst; we kunnen dus twee vliegen in één
klap slaan. Ginds bij de molen ligt een hele grote molensteen. Als we die hier
naar binnen smokkelen, kunnen we niet alleen alles er op krassen, maar er
ook de pennen en de zaag mee vijlen."
Dat was helemaal zo'n slecht idee niet. Die molensteen was geen peuleschilletje, maar we dachten het toch wel klaar te kunnen spelen. Het was nors
steeds geen middag en dus trokken wij op de molensteen af, terwijl Jim met
zijn werk verder ging. We kregen de steen te pakken en begonnen hem in de
richting van het huis te rollen, maar het was een verdraaid zwaar karwei. Zo
nu en dan konden we met de beste wil van de wereld niet voorkomen, dat hij
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omviel. 'n Paar keer scheelde het niet veel of we werden er onder verpletterd.
Tom dacht, dat het zware gevaarte een van ons beiden vast nog wel te pakken
zou krijgen eer we er mee in de hut waren.
We kwamen halverwege, maar toen konden we ook werkelijk niet meer
en we baadden in 'ons zweet. We zagen in, dat we zo niet verder kwamen en
dus gingen we Jim erbij halen. Jim stond op van zijn bed, liet de ketting langs
de poot glijden en wikkelde die een keer of wat om zijn hals. We kropen door
het gat naar buiten en gingen op de molensteen af. Jim en, ik wierpen ons op
de ronde steen en toen ging het werkelijk van een leien dakje onder toezicht
van Tom. Hij kon beter voor opzichter spelen dan ik het ooit een andere jongen
heb zien doen. Hij wist altijd precies hoe hij zoiets aan moest pakken.
We hadden een aardig groot gat gegraven, maar het was toch niet groot
genoeg om die molensteen door te laten. Jim greep echter een houweel en toen
was de zaak gauw in orde. Daarna tekende Tom met de draadnagel de letters
op de steen en zette Jim aan het werk om ze erin te drijven; de draadnagel
moest als beitel en een ijzeren moer van de afvalhoop in het schuurtje als hamer
dienst doen. Hij moest er mee doorgaan tot het kaarsstompje de geest gaf,
daarna kon hij naar bed gaan als hij maar eerst de molensteen onder zijn strozak
verstopte. We hielpen hem de ketting weer aan de beddepoot vastmaken en
waren toen klaar om zelf ook naar bed te gaan. Maar Tom was nog iets te
binnen geschoten.
, :Heb je hier spinnen, Jim?" vroeg hij.
„Nee, die heb ik gelukkig niet, jongeheer Tom."
„hoed, dan zullen wij je er wel een paar bezorgen."
„Maar die heb ik helemaal niet nodig. Ik ben bang voor spinnen. Ik zou
haast net zo graag ratelslangen om me heen hebben."
Tom dacht een tijdje na.
„Dat is een goed idee," juichte hij. „Ik denk, dat ons dat wel zal lukken. Ja,
dat is werkelijk een prachtig idee! Waar zou je ze kunnen vinden?"
„Wat vinden, jongeheer Tom?"
„Nu, ratelslangen."
„Lieve help, jongeheer Tom! Als hier een ratelslang naar binnen kwam,
zou ik onmiddellijk met mijn kop tegen de muur lopen."
„Kom nou, Jim, na een poosje zou je er helemaal niet meer bang voor zijn.
Je zou ze kunnen temmen."
„Temmen!"
„Ja> dat is gemakkelijk genoeg. Ieder dier is dankbaar als je het vriendelijk
behandelt en een beetje aait. Ze zouden er niet aan denken iemand, die aardig
voor hen is, iets te doen. Dat kan je in elk boek lezen. Probeer het maar eens
-- dat is alles wat ik je vraag, probeer het eens een paar dagen. Voor je het
weet, krijg je het beest zo ver dat het van je gaat houden, rustig naast je gaat
slapen en je geen ogenblik in de steek laat. Dan zal het zelfs goedvinden, dat
je het om je nek windt en zijn kop in je mond steekt."
„Alsjeblieft, jongeheer Tom, zeg zulke dingen toch niet! Daar kan ik echt
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niet tegenl Een slang laat me haar kop in mijn mond steken, als een gunst
zeker, niet? Nu, ze kan wachten tot ze een ons weegt vóór ik haar zoiets zou
vragen. En ik wil trouwens ook niet hebben, dat ze vlak bij me gaat liggen
slapen."
„Doe toch niet zo gek, Jim. Een gevangene moet altijd een of ander
lievelingsdier bij zich hebben. En als nog nooit iemand dat met een ratelslang
heeft geprobeerd, nu, dan is het juist een hele eer voor je, dat jij de eerste bent
die dat heeft klaargespeeld."
„Ja maar, jongeheer Tom, die eer verlang ik helemaal niet. Mooie eer, als
de slang me met één hap mijn hele kin afbijt! Nee, jongeheer, op zulke dingen
ben ik helemaal niet gesteld."
„Maar verdraaid nog toe, je kunt het toch proberen? Meer vroeg ik je niet!
Als het niet lukt, hoef je er niet mee door te gaan."
„Maar als de slang me bijt terwijl ik het aan het proberen ben, zit ik met de
narigheid. Heus, jongeheer Tom, ik wil bijna alles voor jullie doen, maar het
moet redelijk blijven. Als u en Huck hier met een ratelslang komen om mij
die te laten temmen, dan ga ik er vandoor, reken maar!"
„Goed, goed, laat dat dan maar, als je zo koppig bent. We kunnen ook wel
een paar ringslangetjes voor je vangen; als je die een paar knopen in de staart
legt, doen we of het ratelslangen zijn. Veel anders zal er niet op zitten."
,,Die zou ik wel kunnen verdragen, jongeheer Tom, maar ik zou het toch
heus veel liever zonder ze stellen, geloof dat maar. Ik heb nooit geweten, dat
het zoveel last meebracht om een gevangene te zijn."
„Ja, als het goed gedaan wordt, moet dat nu eenmaal. Heb je hier ratten?"
„Nee, jongeheer, die heb ik hier nog niet gezien."
„Dan zullen we zorgen, dat je er een paar krijgt."
„Maar, jongeheer Tom, ik heb helemaal geen ratten nodig. Dat zijn de
naarste beesten, die je in je nabijheid kunt hebben. Ze lopen steeds over je
heen en als je wilt slapen, bijten ze je in je tenen. Als ik hier dan toch beesten
moet hebben, geef me dan maar liever ringslangen — maar ratten, nee, die
kan ik hier niet gebruiken."
„Maar Jim, je moèt ze wel hebben — iedereen heeft ze. Maak er maar geen
drukte meer over. Er bestaan geen gevangenen zonder ratten. Die hoor je te
temmen en te vertroetelen en kunstjes te leren; op het laatst zijn ze net zo
gezellig om je heen als vliegen. Maar dan moet je ook muziek voor ze maken.
Heb je iets om op te spelen?"
„Ik kan alleen maar op een kam met een stukje vloeipapier spelen en dan
heb ik ook nog een mondharp. Maar ik weet niet of ze daar wel op gesteld zijn."
4 ,0 ja, vast wel. Het kan ze helemaal niet schelen wat voor soort muziek
het is. Een mondharp is meer dan voldoende voor een rat. Alle dieren houden
van muziek en in een gevangenis helemaal. Vooral van droevige muziek en
uit een mondharp kan je toch niets anders halen. Ze komen er meteen op af
en dan kijken ze wat er met je aan de hand is. Heus, dat komt allemaal best
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in orde. Je hoeft 's avonds voor je gaat slapen en. 's morgens in de vroegte
alleen maar op je bed te gaan zitten en op die mondharp te spelen. Als je daar
maar twee minuten mee bezig bent, dan zie je al de slangen en ratten en
spinnen, die bezorgd voor je zijn, op je af komen. Ze kruipen dan allemaal
tegen je lichaam op r dat vinden ze erg prettig.
„Ik geloof best, dat zij het prettig zullen vinden, jongeheer Tom; maar of
Jim het dan ook zo naar zijn zin heeft? Ik zie nog altijd niet in, waarom dat
allemaal nodig is. Maar als het moet, zal ik het wel doen. Het is misschien
maar beter die dieren te vriend te houden en er geen last mee te krijgen."
Tom dacht nog eens goed over alles na, om zeker te weten dat er niets meer
vergeten was.
„O ja, er is nog één ding," zei hij na een poosje. „Denk je, dat je hier een
bloem kunt opkweken?"
„Ik weet het niet, maar misschien zou het wel lukken, jongeheer Tom. Het
is hier nogal donker en ik heb ook helemaal geen behoefte aan een bloem.
Het zou me heel wat last bezorgen."
„Probeer het in elk geval maar. Andere gevangenen is het ook gelukt."
„Misschien zouden die grote planten, die zoveel op kattenstaarten lijken,
hier wel willen groeien. Maar ik geloof niet, dat ze ook maar de helft waard
zijn van de moeite, die het zou kosten."
„Dat moet je niet zeggen. We zullen wel zien een stekje voor je te krijgen
en dat moet je daar in die hoek planten en opkweken. En je moet het ook geen
kattestaart noemen, maar pitchiola r-- zo heten ze altijd in de gevangenis. En
dan moet je het met je tranen besproeien."
„Ik heb hier genoeg bronwater, jongeheer Tom."
,Bronwater heb je helemaal niet nodig; het moet met je tranen besproeid
worden. Op die manier doen ze het altijd."
„Ach, jongeheer Tom, ik wed dat ik zo'n kattenstaart net zo goed met
bronwater op kan kweken als die andere man met zijn tranen."
„Daar gaat het niet om. Het moet nou eenmaal met tranen."
„Dan sterft ze onder mijn handen, jongeheer Tom, dat weet ik zeker, want
ik huil haast nooit."
Daar kon Tom niet tegen op. Maar hij dacht er nog eens over na en zei
toen, dat Jim maar zo goed mogelijk moest proberen te huilen met behulp van
een ui. Hij beloofde naar de negerhutten te gaan en er 's morgens stiekem
eentje in Jims koffiepot te laten vallen. Jim zei, dat hij net zo lief tabak in zijn
koffie zou hebben. En hij begon zo te keer te gaan over dat opkweken van
kattenstaarten en het op zijn mondharp spelen voor de ratten en het
vertroetelen van de slangen en spinnen -- naast al het andere werk, dat hij
had te doen, zoals het slijpen van pennen, het krassen van letters in de molensteen en het bijhouden van een dagboek ,-- dat Tom bijna zijn geduld met hem
verloor. Hij zei, dat nog nooit een gevangene zo'n prachtige kans had gehad
om een roemrijke naam te veroveren, maar dat al die moeite aan Jim verspild
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was, omdat hij het niet wist te waarderen. Toen begon Jim spijt te krijgen en
te beloven, dat hij zijn, leven zou beteren. Daarna gingen Tom en ik eindelijk
naar bed.

NEGEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

De volgende morgen gingen we naar het dorp om een stevige ijzeren rattenval te kopen. We namen het ding mee naar huis, maakten het meestbelovende
gat weer open en hadden binnen het uur vijftien van de mooiste ratten
gevangen, die je je maar kunt denken! De val verstopten we op een veilig
plekje onder tante Sally's bed, met al die ratten er in. Maar toen we daarna
op zoek gingen naar spinnen, vond de kleine Thomas Franklin Benjamin
Jefferson Alexander Phelps de val. Hij maakte het deurtje open om te zien
of de ratten er uit zouden komen -- en dat deden ze maar al te graag. Toen
we terugkwamen en tante's kamer binnengingen, stond ze boven op het bed.
Ze maakte een, afschuwelijk spektakel en de ratten deden hun uiterste best
om haar prettig bezig te houden. Ze gaf er ons ongenadig met de mattenklopper van langs.
•
We hadden wel twee uur nodig, eer we weer een stuk of vijftien ratten bij
elkaar hadden --- en dat allemaal door die vervelende, bemoeizieke aap van
een jongen. Die tweede partij ratten was ook lang zo mooi niet, want met onze
eerste vangst hadden we juist het neusje van de zalm te pakken gekregen. Ik
heb nog nooit van mijn leven zo'n mooi stelletje ratten bij elkaar gezien.
We kregen verder een prachtige verzameling spinnen, torren, kikkers en
rupsen en meer van dat gedierte en eigenlijk hadden we ook nog graag een
wespennest gehad, maar dat zat ons niet glad. De hele familie Wesp was thuis.
We wilden het niet meteen opgeven en bleven zo lang mogelijk in de buurt.
We dachten, dat ze er wel genoeg van zouden krijgen, maar dat dachten zij
van ons ook; tenslotte begonnen ze ons aan te vallen en toen moesten we wel
de benen nemen. We vonden een heilzaam kruid om de getroffen plekken mee
in te wrijven, maar we waren zo erg gestoken, dat we niet behoorlijk zitten
konden.
Toen gingen we maar op slangenjacht. We kregen een paar dozijn adders
en ringslangen te pakken, die we in een zak deden en, in onze kamer verstopten.
Intussen was het tijd geworden voor het avondeten en geloof maar dat we
honger hadden na het volbrengen van zo'n stevige dagtaak!
Op onze kamer wachtte ons een verrassing: er was geen enkele slang meer;
we hadden de zaak waarschijnlijk niet goed dichtgebonden en zo waren ze
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eruit geglipt en er vandoor gegaan. Maar dat deed er niet zoveel toe, want ze
zouden zeker nog wel ergens in de buurt zijn. We dachten dus, dat we er wel
weer gauw een stuk of wat te pakken zouden hebben. Er was daar rondom het
huis werkelijk aan slangen geen gebrek. Ieder ogenblik zag je ze zo maar van
de balken naar beneden glijden; soms kwamen ze in je bord terecht of in je
nek of op andere plaatsen, waar je liever geen slangen had. Ze zagen er aardig
uit, waren mooi gestreept en zelfs in een millioen van die slangen zat voor
geen cent kwaad. Maar dat scheen voor tante Sally geen enkel verschil te
maken; ze had een afschuw van slangen, van welk soort ze ook mochten zijn.
Ze kon er beslist niet tegen en telkens als er zo'n glibberig beest op haar neerplofte, ging ze er vandoor, welk werk ze ook aan het doen was. En iedere keer
zette ze een verschrikkelijke keel op. Voor geen geld van de wereld was ze
ertoe te bewegen zo'n slang ook maar met een tang aan te raken; als ze er
eentje in haar bed vond, ging ze te keer of het huis in brand stond. De oude
man wond zich daar zo over op, dat hij zei bijna te wensen dat er nooit slangen
waren geschapen. Zelfs toen de laatste slang al meer dan een week het huis
uit was, kon tante Sally er maar niet overheen komen; als ze in gedachten
verzonken was en je kriebelde haar met een veertje in de hals, sprong ze wel
een meter hoog. Het was heel merkwaardig; maar Tom zei, dat alle vrouwen
zo waren. Om de een of andere reden waren ze zo gemaakt.
Iedere keer als een slang op tante's pad verscheen, sloeg ze ons om de oren
en dan vertelde ze erbij, dat ons nog heel wat ergers te wachten stond als we
weer slangen in huis brachten. Ik trok me niet zoveel van die klappen aan,
want die hadden niet zoveel te betekenen. Maar wel zat ik er over in, hoe we
nu weer aan een partijtje nieuwe slangen moesten komen. Maar het lukte ons
tenslotte toch en we verheugden ons al op de aanblik, die Jims hut zou bieden
als al dat gedierte op het geluid van de muziek op hem af zou komen.
Jim had een hekel aan de spinnen en de spinnen mochten Jim niet en ze
zouden het hem dus niet gemakkelijk maken. Hij betoogde, dat er tussen al
die ratten en, slangen en de molensteen bijna geen plaats voor hemzelf in bed
overbleef. En dat hij er dan nog niet zou kunnen slapen, omdat ze zo woelig
waren. Dat kwam, zei hij, omdat ze niet allemaal tegelijk sliepen maar om
beurten. Als de slangen sliepen, waren de ratten in de weer, en zodra die
onder zeil gingen, namen de slangen de wacht weer over. Zodoende nam steeds
de ene troep zijn bed in beslag, terwijl de andere op zijn lichaam circusje
speelde. En als hij dan ergens anders rust probeerde te vinden, namen de
spinnen hun kans waar. Als hij hier ooit vandaan kwam, zei hij, zou hij er wel
voor oppassen, nooit meer gevangen genomen te worden -- al kon hij er goud
mee verdienen.
Na een week of drie ging alles van een leien dakje. Het hemd hadden we
hem, gebakken in een pastei, tijdig toegestuurd en telkens als Jim door een rat
werd gebeten, stond hij op en schreef een regel in zijn dagboek, terwijl de
„inkt" nog vers was. De pennen waren klaar, de inscriptie was in steen gegrift,
de beddepoot was in tweeën gezaagd en we hadden het zaagsel opgegeten,
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waarmee we ons een verbazingwekkende maagpijn hadden bezorgd. We
dachten, dat we eraan zouden sterven, maar dat gebeurde toch niet. Het was
het meest onverteerbare zaagsel, dat ik ooit had gezien, en Tom zei hetzelfde.
Maar zoals ik al zei .-- we hadden tenslotté al het werk gedaan en we waren
er allemaal knap moe van geworden, Jim vooral. Oom had al een paar keer
naar de planters in Nieuw Orleans geschreven, dat ze hun weggelopen neger
konden komen halen, maar hij had helemaal geen antwoord gekregen, omdat
die plantage nu eenmaal niet bestond. Hij had zich daarom voorgenomen Jim
aan een ander over te doen. Hij wilde een advertentie plaatsen in de kranten
van St. Louis en Nieuw Orleans. Toen ik die laatste plaats hoorde noemen,
liepen de rillingen me over de rug. Ik begreep, dat we geen tijd meer te verliezen
hadden. Tom zei, dat nu het ogenblik was gekomen voor de anonieme brieven.
„Wat zijn dat nu weer?" vroeg ik.
„Waarschuwingen aan de mensen, dat er iets gebeuren gaat. De ene keer
doe je het zus en dan weer zo. Maar er is altijd wel iemand, die alles afloert
en dan de goeverneur van het kasteel waarschuwt. Toen Lodewijk de Veertiende de benen wilde nemen uit de Tuilerieën, werd hij verraden door een
dienstmeisje. Dat is een hele goeie manier, maar met anonieme brieven gaat
het ook. Wij kunnen het natuurlijk ook allebei doen. Meestal gaat het dan
zo, dat de moeder van de gevangene haar kleren met de zijne verwisselt; zij
blijft in de gevangenis en hij knijpt er in haar kleren tussenuit. Dat gaan wij
ook doen."
„Maar Tom, waarom is het nodig iemand te waarschuwen, dat er iets gaat
gebeuren? Laten ze dat maar zelf ontdekken. Dat is toch zeker hun zaak?"
„Ja, dat weet ik ook wel, maar je kunt niet op hen rekenen. Zo hebben ze
nu van het begin af al gedaan .— ze hebben ons alles zelf laten opknappen.
Ze zijn zo goed van vertrouwen en zo dikhuidig, dat ze nergens aandacht aan
schenken. Als wij hen dus niet op de hoogte stellen, zal niemand ons een
strobreed in de weg leggen. Op die manier zou na alle moeite, die we hebben
gedaan, die hele ontsnapping veel te vlot gaan; het zou niets betekenen en
dan zou er ook niets aan zijn."
„Wat mij betreft, Tom, zou ik dat ook het liefste willen."
„Onzin!" bromde hij met een trek van verachting op zijn gezicht.
„Je moet niet denken, dat ik aanmerkingen op je wil maken," zei ik toen
maar vlug. „Je doet maar zoals jij het wilt -- ik vind alles best. Maar hoe moet
dat met het dienstmeisje?"
„Daar moet jij voor spelen. Vannacht moet jij naar binnen sluipen en die
gele meisjesjurk wegpakken."
„ja maar, Tom, daar krijgen we morgen last mee; waarschijnlijk heeft het
meisje niet meer dan die ene jurk."
„Dat doet er niet toe; je hebt die jurk maar een kwartiertje nodig om de
anonieme brief weg te brengen en onder de voordeur te schuiven."
„Goed, dat zal ik doen, maar kan dat niet net zo goed in mijn eigen kleren?"
„Dan zou je er toch niet als een dienstmeisje uitzien?"

194

„Natuurlijk niet, maar niemand ziet me toch?”
„Dat heeft er niets mee te maken. We moeten nu eenmaal onze plicht doen
of ze ons zien of niet. Houd jij er dan helemaal geen beginselen op na?"
„Stil maar, ik zeg al niets meer; ik zal wel voor dienstmeisje spelen. En wie
is dan Jims moeder?"
„Ik ben zijn moeder. Ik pak wel een japon van tante Sally."
„Dan moet jij dus in de hut blijven als ik en Jim er vandoor gaan,"
veronderstelde ik.
„Geen sprake van. Ik stop Jims kleren vol met stro en leg ze dan op zijn
bed. Dat moet dan zijn vermomde moeder voorstellen. Jim geef ik de kleren
van de negervrouw en dan nemen we met ons drieën de benen."
Tom schreef de anonieme brief en die nacht pakte ik de jurk van het negermeisje, trok die aan en schoof de brief onder de voordeur — precies zoals
Tom het had gezegd.
Dit stond er in de brief:

Weest op uw hoede. Er dreigt gevaar. Let vooral goed op.
EEN ONBEKENDE VRIEND.
De volgende nacht prikten we een tekening van een doodshoofd en een
paar gekruiste beenderen, die Tom met bloed getekend had, op de voordeur.
Weer een nacht later een andere met een doodkist er op aan de achterdeur.
Ik heb nog nooit een gezin zó in angst gezien. Als het hele huis vol dieven
had gezeten, die uit alle hoeken en gaten op hen loerden, hadden ze niet
benauwder kunnen zijn. Als er een deur dichtsloeg, sprong tante Sally met een
veschrikte kreet op; wanneer er onverwachts iets op de grond viel, maakte ze
hetzelfde misbaar en als je haar aanraakte als ze er geen erg in had, herhaalde
zich haar onverhoedse beweging. Ze durfde zich gewoonweg niet om te draaien
uit angst, dat er achter haar gevaar dreigde. Maar ze kon het toch niet laten
en zo maakte ze de hele dag schrikachtige gebaren. Ze was doodsbang om
naar bed te gaan, maar opblijven durfde ze evenmin. Het liep dus allemaal
volkomen naar wens, vond Tom. Hij had nog nooit zoveel voldoening aan een
onderneming beleefd. Het bewees, dat we de zaak goed hadden opgezet.
En nu kwam het grote ogenblik! De volgende morgen, bij het aanbreken
van de dag, hadden we een nieuwe brief klaar. Maar we wisten niet goed wat
we ermee aan moesten, want bij het avondeten hadden we oom en tante horen
zeggen, dat ze bij alle twee de deuren een neger de hele nacht op de uitkijk
zouden zetten. Tom liet zich langs de bliksemafleider naar beneden glijden
om de kust te verkennen; toen hij merkte dat de neger aan de achterdeur in
slaap was gevallen, stak hij de brief in zijn halskraag en klom weer naar boven.
Dit was de inhoud van de tweede brief:

Verraad mij niet, want ik wil uw vriend zijn. Een hele troep vertwijfelde
moordenaars is uit het gebied van de Indianen opgetrokken om vannacht
195

uw weggelopen neger te stelen. Ze hebben geprobeerd u angst aan te
jagen om u 'in huis te doen blijven, zodat ze ongestoord hun gang kunnen
gaan. ik hoor ook tot die bende, maar ik ben braaf geworden en wil met
het plegen van misdaden ophouden om weer een eerlijk leven te kunnen
leiden. Daarom onthul ik u hun duistere plannen. Ze willen uit het
Noorden langs de schutting aansluipen, precies te middernacht, met een
valse sleutel en daarna naar de hut gaan om hem er uit te halen, lk moet
achterblijven en was eerst van plan op een hoorn te blazen als er gevaar
dreigt, maar het lijkt me beter om niet te blazen, maar te blaten als een
schaap. Terwijl ze beiig zijn de man van zijn ketenen te ontdoen, moet
u naderbij sluipen en de hele bende insluiten, zodat u hen op uw gemak
kunt doden, Maar u moet niets doen dan ik u nu zeg, want anders zullen
ze lont ruiken en vreselijk te keer gaan. Ik wens geen beloning dan de
wetenschap, dat ik goed heb gehandeld.
EEN ONBEKENDE VRIEND.

VEERTIGSTE HOOFDSTUK

Na het ontbijt voelden we ons prettig gestemd. Met mijn kano trokken we
de rivier over om te gaan vissen; we hadden brood meegenomen en hadden
heel veel plezier. Daarna gingen, we kijken hoe het met het vlot stond en
ontdekten, dat het volkomen in orde was. We kwamen laat thuis voor het
avondeten en vonden de hele familie in zo'n staat van opwinding, dat ze van
voren niet wisten dat ze van achteren leefden. Direct na het eten stuurden
oom en tante ons naar bed, zonder ons te vertellen wat er aan de hand was.
Over de nieuwe brief lieten ze niets los r-- maar dat hoefde ook niet, omdat
we er evenveel van af wisten als ieder ander. Toen we halverwege de trap
waren en. tante Sally haar rug naar ons had toegedraaid, slopen we naar de
kast in de kelder, haalden er een flinke voorraad etenswaren uit en namen
dat allemaal mee naar onze kamer. Daarna gingen we naar bed, maar om
ongeveer half twaalf stonden we weer op. Tom trok de japon van tante Sally
aan en wilde al beginnen te eten.
„Waar is de boter?" vroeg hij opeens.
„Ik heb een hele kluit op een stuk maïsbrood gelegd," antwoordde ik.
„Dan heb je het in de kelder laten liggen, want hier is het niet."
„We kunnen het best zonder," meende ik.
„We kunnen het best mèt," verklaarde hij. „Ga maar meteen naar de kelder
om het te halen. En kom me dan langs de bliksemafleider achterna. Ik ga vast
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vooruit om de stropop voor Jims bed te maken, die zijn moeder moet voorstellen.
Als jij er dan ook bent, ga ik blaten als een schaap en dan trekken we er
tussenuit."
Hij verdween door het raam en ik sloop naar de kelder. De kluit boter, zo
groot als een mannenvuist, lag nog op-dezelfde plaats. Tegelijk met het stuk
maïsbrood pakte ik het op, blies mijn kaars uit en ging voorzichtig de trap op.
Tot zover ging het goed, maar in de gang liep ik tante Sally tegen het lijf. Ik
duwde de kluit boter in mijn hoed, zette die hoed op mijn hoofd en direct daarna
had ze me in de gaten.
„Ben je in de kelder geweest?" vroeg ze.
> ,Ja, tante."
„Wat moest je daar dan?"
„Niets."
„Niets?"
„Nee, tante."
„Hoe kom je er dan bij om in het holst van de nacht naar de kelder te gaan?"
„Ik weet het niet, tante."
„Weet je dat niet? Dat is geen antwoord, Tom; ik wil dat je me vertelt, wat
je daar beneden hebt uitgevoerd."
„Ik heb er niets gedaan, tante, echt niet."
Ik dacht, dat ze me nu wel zou laten gaan; onder normale omstandigheden
zou dat ook gebeurd zijn, maar nu er zulke vreemde dingen aan de hand waren,
raakte ze in de war door de kleinste kleinigheid die niet helemaal in de haak
leek te zijn.
„Ga jij maar eens de huiskamer in," zei ze heel beslist, „en daar blijf je tot
ik terugkom. Je hebt iets uitgehaald waar ik meer van wil weten en je bent
niet eerder met me klaar tot ik dat heb uitgevist."
Toen ze weg was, deed ik de deur open en stapte de huiskamer in. Het
vertrek was vol met mensen! Er waren wel vijftien boeren, die allemaal een
geweer bij zich hadden. Ik werd haast ziek van angst en liet me gauw in een
stoel vallen. Ze zaten aan alle kanten om me heen; sommigen praatten zachtjes
met elkaar. maar ze zagen er allemaal uit of ze zich niet erg op hun gemak
voelden, al deden ze hun best om dat niet te laten merken. Maar ik wist wel
beter, want elk ogenblik namen ze hun hoed af, krabden zich op het hoofd
en zetten het hoofddeksel dan weer op. Ze gingen ook steeds verzitten en
friemelden aan hun knopen. Ik voelde me zelf ook niet zo erg gerust, maar ik
hield in elk geval mijn hoed op mijn hoofd.
Ik wenste, dat tante Sally maar weer kwam om met me af te rekenen. Als
ze er zin in had, mocht ze me zelfs slaan .--- als ze me dan maar weg liet gaan
zodat ik Tom zou kunnen vertellen, dat we de hele zaak toch wel een beetje
hadden overdreven en ons daardoor in een wespennest hadden gestoken. We
konden maar beter meteen met Jim aan de haal gaan, vóór deze kerels hun
geduld kwijtraakten en zich met ons zouden gaan bemoeien.
Toen ze eindelijk verscheen, begon ze allerlei vragen te stellen. Ik voelde
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me zo onrustig, dat ik er gewoonweg niet op antwoorden kon, vooral omdat
de mannen het steeds meer op hun zenuwen kregen. Sommigen wilden, nu het
nog maar een, paar minuten voor twaalf was, meteen in hinderlaag gaan liggen
om de bende op te vangen; maar anderen voelden er meer voor, te wachten
tot ze het geblaat van een schaap hoorden. En intussen bleef tante maar doorvragen, zodat ik over mijn hele lijf begon te beven en het zo benauwd kreeg,
dat alle moed me in de schoenen zonk.
Het werd langzamerhand zo warm in de kamer, dat de boter op mijn hoofd
begon te smelten en langs mijn nek en mijn oren naar beneden ging druppelen.
Even later, toen een van die kerels zei: ,Ik voel er het meest voor om meteen
maar naar die hut te gaan en de schurken daar aan te vallen zo gauw ze
binnenkomen,' kreeg ik het zo heet, dat een straaltje viezigheid langs mijn
voorhoofd gleed. Tante Sally zag het en ze werd zo wit als een doek.
„Wat is er met dat kind aan de hand? Je zou zeggen, dat hij hersenkoorts
heeft," riep ze onthutst uit.
Iedereen kwam naar me kijken; iemand griste me mijn hoed van mijn hoofd...
en toen kwam het stuk brood en wat er nog van de boter was overgebleven
te voorschijn. Tante greep me beet en begon me te zoenen en te omhelzen.
>O, wat heb je me toch aan het schrikken gemaakt en wat ben ik blij, dat
er niets ergs aan de hand is. Ik dacht, dat we je moesten verliezen .— want
door de kleur van de rommel, die over je voorhoofd liep, dacht ik dat het je
hersens waren die naar buiten kwamen. Waarom vertelde je me ook niet wat
je in de kelder had uitgevoerd, het had me heus niet kunnen, schelen. Maak
maar gauw dat je in je bed komt, en laat ik je niet zien voor morgenochtend!"
In een wip was ik boven en even vlug gleed ik langs de bliksemafleider weer
naar beneden. Als een haas rende ik naar het schuurtje. Ik was zo in de war,
dat ik haast geen woord kon uitbrengen. Toch vertelde ik Tom zo goed en zo
kwaad als het ging, dat we moesten maken dat we wegkwamen, en geen minuut
meer te verliezen hadden, nu het huis vol zat met gewapende mannen.
„Is het heus waar?" vroeg hij meí`, glinsterende ogen. „Is dat niet geweldig?
Als we het nog eens over konden doen, Huck, wed ik, dat we wel tweehonderd
man bij elkaar kregen! Konden we het maar uitstellen tot..."
,Opschieten!" snauwde ik, „Waar zit Jim nu?"
„Vlak naast je; als je je hand uitsteekt, kun je hem aanraken. Hij is helemaal
aangekleed en alles is klaar. Nu gaan we zachtjes naar buiten, dan zal ik
blaten."
Maar op hetzelfde ogenblik hoorden we de mannen aankomen... Even later
waren ze al bezig aan het hangslot te morrelen.
„Ik heb je wel gezegd, dat we te vroeg zouden zijn," zei een van hen. „Ze
zijn er nog niet, de deur is gesloten. Kom, ik zal een paar van jullie in de hut
opsluiten, die kunnen zich dan in het donker verstoppen en hen doden zodra
ze binnenkomen. De anderen moeten maar wat in de buurt blijven rondscharrelen en goed luisteren of ze de schurken horen aankomen."
Enige mannen kwamen binnen, maar ze konden ons in het donker niet zien.
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Ze trapten haast op ons, toen we probeerden ons onder het bed te verstoppen.
Maar toch kregen we liet gedaan en vlug kropen we, zonder geluid te maken,
door het gat naar buiten .--- Jim voorop, dan ik en Tom als laatste, precies
zoals hij het bevolen had. We zaten nu in het schuurtje en hoorden buiten heel
duidelijk de zware voetstappen van de mannen. Voorzichtig kropen we door
de deur. Daar hield Tom ons tegen om eerst door een kier naar buiten te gluren;
maar het was zo donker, dat hij niets kon zien. Hij fluisterde ons toe, dat we
goed moesten luisteren of het geluid van de stappen wegstierf. Als hij ons
kneep, moest Jim het eerst naar buiten sluipen en hij het laatst. Hij bracht zijn
oor bij de kier en luisterde en luisterde en luisterde nog' eens... maar zonder
ophouden bleef je duidelijk de voetstappen horen.
Eindelijk gaf hij ons een kneep en toen glipten we naar buiten, zo diep
mogelijk gebukt en met ingehouden adem. Stil als muizen slopen we naar de
schutting, als ganzen op een rijtje. Jim en ik kwamen er goed overheen, maar
Toms broek bleef haken aan een grote splinter in de bovenste plank. Meteen
daarop hoorde hij voetstappen, zodat hij zich los moest rukken en de splinter
met een krakend geluid afbrak.
Terwijl hij ons vlug achterna kwam, hoorden we iemand roepen: „Wie is
daar? Geef antwoord of ik schiet!"
We gaven geen antwoord, maar liepen wat we konden. We hoorden lawaai
achter ons; onmiddellijk daarop knalden drie schoten en hoorden we de kogels
om onze oren fluiten.
„Hier zijn ze!" hoorden we roepen. „2e lopen naar de rivier toe! Gaat hen
achterna, jongens! Laat de honden los!"
In volle draf kwamen ze achter ons aan. We hoorden hen duidelijk, omdat
ze zo schreeuwden en zware laarzen aan hadden; maar wij droegen geen
schoenen en schreeuwden niet. We renden het pad naar de molen, op en toen ze
ons vlak op de hielen zaten, doken we het struikgewas in en lieten hen voorbijhollen. Toen gingen we hen achterna. Ze hadden eerst alle honden opgesloten
om de bandieten geen schrik aan te jagen, maar nu had iemand de dieren
losgelaten. Daar kwamen ze aangerend; ze gingen te keer of het er wel een
millioen waren! Maar... het waren onze eigen honden en we bleven dus staan,
tot ze ons hadden ingehaald. Toen ze merkten, dat wij het alleen maar waren
en dat er bij ons niets te beleven viel, lieten ze ons in de steek om bij al dat
lawaai en geschiet te komen. En wij holden weer achter de honden aan, tot we
vlak bij de molen waren. Daar braken we door de bosjes heen naar de plaats,
waar mijn kano gemeerd lag. We sprongen er in en peddelden uit alle macht
naar het midden van de rivier; we zorgden er echter voor, nit meer geluid te
maken dan nodig was. Daarna zetten we op ons dooie gemak koers naar het
eiland waar het vlot lag. Langs de hele oever hoorden we het geschreeuw en
geblaf van onze achtervolgers; maar naarmate we verder kwamen, werd het
geluid steeds zwakker, tot het eindelijk geheel wegstierf.
„Nu, Jim," zei ik toen we op het vlot stapten, „ e bent weer een vrij man
en ik geloof vast en zeker, dat je nooit meer een slaaf zult worden."

j

199

We renden het pad naar de molen op . . . .

„En het is machtig mooi gedaan ook, Huck. Het is geweldig slim bedacht
en prachtig uitgevoerd. Ik geloof niet, dat iemand anders ooit een plan zou
kunnen maken, dat zo ingewikkeld en opwindend is.”
We konden onze blijdschap niet op, maar Tom was toch wel het meest
verheugd van ons drieën, omdat hij een kogel in zijn dijbeen gekregen had.
Toen ik en Jim dat hoorden, voelden we ons heel wat minder blij, want het
deed Tom behoorlijk pijn en de wond bloedde flink. We legden hem voorzichtig
in de wigwam en scheurden een hemd van de hertog aan repen om de wond
te verbinden.
Maar Tom zei: „Geef mij die lappen maar, ik kan dat best zelf doen.
Opschieten jullie, hangt hier niet rond. Het gaat veel te mooi met de
ontvluchting, we moeten verder. Vooruit, aan de riemen en geef hem van
katoen! We hebben het prachtig gedaan, jongens, werkelijk prachtig! Ik wilde
dat ze ons dat zaakje met Lodewijk de Zestiende ook maar hadden laten
opknappen --- wij hadden hem wel over de grens gekregen -- ja, dat hadden
we gedaan, dat was voor ons maar een peuleschilletje geweest! En nu vooruit,
aan de riemen!"
Maar Jim en ik waren druk aan het praten en dachten daarna diep na.
„Zeg jij maar wat je er van denkt, Jim," zei ik tenslotte.
„Nu dan, Huck," zei hij, „ik denk er zo over: veronderstel nu eens dat niet
ik, maar jongeheer Tom bevrijd was en dat een van zijn redders was gewond.
Zou hij dan zeggen: ,Red mij nu maar en verdoe geen tijd door een dokter
voor de gewonde te halen'? Zou dat iets zijn voor jongeheer Tom Sawyer?
Zou hij dat zeggen? Geloof dat maar nooit! Nu, zou Jim dat dan zeggen? Neen
hoor! Ik ga geen stap verder of er moet eerst een dokter komen... al duurt het
veertig jaar!"
Ik wist wel, dat Jim een fijne kerel was en ik had niet verwacht, dat hij iets
anders zou zeggen dan hij nu gedaan had. Alles was dus in orde. Ik zei tegen
Tom, dat ik een dokter zou halen. Hij ging er verschrikkelijk over te keer, maar
Jim en ik hielden voet bij stuk. Eerst wilde hij uit de wigwam kruipen en zelf
het vlot losmaken, maar dat wisten we hem te beletten. Daarna begon hij ons
uit te kafferen, maar daar schoot hij ook al niet veel mee op.
„Nu > als je dan toch gaat," zei hij, toen hij zag dat ik de kano gereed maakte,
„zal ik je maar vertellen wat je doen moet als je in het dorp komt. Je moet eerst
de deur sluiten en dan de dokter vlug blinddoeken. Daarna laat je hem plechtig
beloven dat hij zal zwijgen als het graf, en vervolgens stop je hem een beurs
met goudstukken in zijn hand. Als je weggaat, moet je hem langs allerlei
achterweggetjes in het donker naar de kano brengen. Eerst moet je met hem
tussen een heleboel eilandjes doorvaren en zijn zakken nazoeken voor je op
het vlot komt. Als hii een stuk krijt bij zich heeft, pak je dat af en je geeft het
hem niet terug vóór je hem in het dorp hebt teruggebracht, want anders zou
hij een herkenningsteken op het vlot maken om het later terug te kunnen vinden.
Op die manier doen ze het allemaal."
201

Ik zei dat ik het allemaal precies zo zou doen. Voor ik vertrok, spraken we
toen nog af dat Jim zich in het bos zou verstoppen als de dokter kwam en pas
weer voor de dag zou komen nadat de geneesheer was verdwenen.

EEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK

De dokter was een erg aardige oude man, die heel vriendelijk naar me keek
toen ik hem kwam halen. Ik vertelde hem, dat ik met mijn broer gistermiddag
bp het Spaanse eiland was gaan jagen en dat we gekampeerd hadden op een
vlot, dat we daar hadden gevonden. Omstreeks middernacht moest mijn broer
in zijn droom tegen het geweer hebben geschopt, want het was plotseling
afgegaan en het schot had hem aan zijn been gewond. We zouden graag, dat
hij met me mee kwam om naar mijn broer te kijken. Maar hij moest er niemand
iets van vertellen, aangezien we die avond weer naar huis wilden gaan en het
een verrassing voor onze familie moest blijven.
„Wie is je familie dan?" vroeg hij.
„De Phelpsen, daarginds."
„O," zei hij en na even te hebben gezwegen, voegde hij eraan toe: „Hoe zei
je ook weer, dat het schot afging?"
„Hij droomde en toen ging het geweer af."
„Vreemde droom," mompelde de oude man.
Hij stak zijn lantaarn aan, pakte zijn tas in en we vertrokken. Maar toen
hij de kano zag, vertrouwde hij het niet erg --- hij zei, dat ze wel groot genoeg
was voor één persoon, maar dat ze voor twee niet erg veilig zou zijn.
„LI hoeft niet bang te zijn, meneer, we konden er met ons drieën gemakkelijk
in," Ziet ik me ontvallen.
„Wie met zijn drieën?"
„Nu, ik en Sid en... en... en de geweren bedoelde ik."
„O," zei hij.
Hij zette zijn voet op de rand van de kano en liet haar zo even heen en weer
schommelen. Toen schudde hij zijn hoofd en zei, dat hij toch maar liever naar
een grotere boot uitkeek. Maar ze lagen allemaal aan de ketting en dus nam
hij tenslotte toch de kano -- maar alleen. Ik moest maar wachten tot hij terugkwam, zei hij, of anders maar vast naar huis gaan om de familie op de
verrassing voor te bereden. Ik verklaarde dat ik daar geen zin in had en
vertelde hem waar hij het vlot kon vinden. Daarna peddelde hij weg.
Even later kreeg ik opeens een inval. Veronderstel nu eens, dacht ik bij
mezelf, dat het net zo vlug gaat met dat been en dat Tom een paar dagen
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nodig heeft om te genezen ^ wat moeten we dan doen? Daar maar rustig
op het vlot blijven en afwachten of de dokter ons misschien verklikt heeft?
Nee, dan weet ik wel wat beters. Ik zal hem opwachten en als hij terugkomt
en zegt, dat hij nog een keer naar het vlot zal moeten, dan ga ik er ook heen,
al zou ik het hele eind moeten zwemmen. Daarna moeten we hem overmeesteren.
en binden. Dan gaan we er met het vlot vandoor en als hij met Tom klaar is,
geven we hem wat hem toekomt en zetten hem aan de wal.
Ik kroop tussen een stapel timmerhout om wat te slapen en toen ik wakker
werd, stond de zon hoog aan de hemel. Zo hard ik kon rende ik naar het huis
van de dokter, maar daar vertelde men mij, dat iemand hem in het holst van
de nacht was komen halen en dat hij nog altijd niet terug was. Nu, dacht ik,.
dat ziet er dan lelijk uit voor Tom en ik zal maar zo gauw mogelijk zorgen, dat
ik op het eiland kom. Ik stoof weg, draaide de hoek om en vloog bijna met
mijn hoofd tegen de buik van oom Silas.
„Hé, Tom," riep hij, „waar heb jij al die tijd gezeten, schavuit."
„Ik heb nergens gezeten," stamelde ik. „Ik heb alleen maar jacht gemaakt
op die weggelopen neger ---- samen met Sid."
„Maar waar zijn jullie dan heen geweest?" zei hij. „Je tante is vreselijk
ongerust."
„Daar is helemaal geen reden voor, oom, want met ons is alles in orde. We
gingen de mannen en de honden achterna, maar ze liepen harder dan wij en
toen raakten we hen kwijt. We dachten, dat we hen op het water hoorden en
toen zijn we met een kano achter hen aan gegaan. We zijn overgestoken, maar
we vonden hen nergens meer en toen hebben we net zo lang heen en weer
gevaren tot we doodmoe werden. Daarna hebben we de kano vastgelegd en
zijn gaan slapen. Pas een uur geleden zijn we wakker geworden en toen zijn
we teruggepeddeld. Sid is nu naar het postkantoor om te gaan horen wat er
allemaal is gebeurd en ik ging er op uit om wat eten op te scharrelen. Straks
komen we wel naar huis."
We gingen samen naar het postkantoor om ,Sid' op te halen -- maar
natuurlijk was hij daar niet. De oude heer nam een brief mee, die daar voor
hem lag, en we bleven nog een tijdje wachten; Sid kwam echter niet opdagen.
Tenslotte zei oom Silas, dat het geen zin had om daar nog langer te b lijven.
Ik moest maar met hem meegaan, zodat tante Sally wist, dat er niets met ons
aan de hand was.
Toen we thuis kwamen, was tante Sally zo blij me terug te zien, dat ze lachte
en huilde tegelijk. Ze drukte me eerst tegen zich aan en gaf me toen 'n paar
klappen, die ik helemaal niet voelde. Als Sid thuiskwam, zou ze hem er net zo
van langs geven, dreigde ze.
Het hele huis was vol met de boeren uit de omtrek en hun vrouwen; zij
zouden daar allemaal blijven eten. Ze kakelden door elkaar, zodat je je eigen
woorden niet kon verstaan. De oude mevrouw Hotchkiss was de ergste van
allemaal .-- haar mond stond geen ogenblik stil.
„Nu, mevrouw Phelps," vertelde ze, „ik heb die hele hut overhoop gehaald,
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maar ik geloof vast dat die neger helemaal gek was. ik zei al tegen mevrouw
Damren ps-- nietwaar, juffrouw Damrel!? -- hij is vast gek, zei ik --- met
diezelfde woorden. Iedereen mag het hcren, zei ik, alles wijst erop dat hij gek
is, zei ik. Neem nu die molensteen; iemand die goed bij zijn verstand is, zou
toch zeker niet zulke onzin op een molensteen krassen? zei ik. Van een
gebroken hart en zevenendertig jaar opsluiting en zo -- en de zoon van de
een of andere Lodewijk en meer van die gekke dingen. Helemaal gek, zei ik,
daar begint het mee en daar houdt het mee op. Heus, die neger is gek als ik
weet niet wat, zei ik."
„En neem nu die touwladder, die hij van repen linnen heeft gemaakt," vulde
de oude mevrouw Damren aan, „waar zou hij die in vredesnaam voor hebben
gebruikt."
„Net wat ik nog geen minuut geleden tegen mevrouw Utterback zei -vraag het haar zelf maar. Kijk nu naar die touwladder, zei ik, kijk nu toch,
waar heeft hij die voor nodig gehad, zei ik. En toen zei ze, mevrouw Hotchkiss,
ze zei..."
„Maar hoe zouden ze die molensteen daar helemaal naar toe hebben
gekregen? En wie heeft dat gat gegraven? En wie..."
>Net wat ik zei, meneer Penrod! ^ och, wilt u me dat schaaltje met stroop
even aangeven? -- ik zei tegen mevrouw Dunlap, nog geen minuut geleden,
hoe zou hij daar nou die molensteen hebben gekregen? Zonder hulp, moet je
denken, zonder hulp! Daar gaat het om. En vertel mij nu maar niets, hij had
meer dan hulp genoeg; misschien was er wel een, dozijn mannen, die hem
hebben geholpen. En bovendien, zei ik..."
„Een dozijn? Met zijn veertigen hadden ze dat nog niet allemaal kunnen
doen. Kijk maar naar die tafelmessen, waarvan ze zagen hebben gemaakt, en
al die andere dingen --- dat moet heel wat tijd hebben gekost. En die doorgezaagde beddenpoten, dat is een week werk voor zes man, kijk maar naar
die als een neger verklede stropop op het bed en denk eens aan..."
„Zegt u dat wel, meneer Hightower! Net wat ik al zei tegen meneer Phelps
zelf. Wat vindt u er nou van, mevrouw Hotchkiss? zei hij. Waarvan, meneer
Phelps? vroeg ik. Van die afgezaagde beddenpoot, zei hij. Wat ik ervan denk?
zei ik. Nu, die beddenpoot heeft zichzelf niet afgezaagd. Iemand moet dat
gedaan hebben; daar mag je van denken wat je wilt, maar dàt vind ik ervan.
En als iemand er iets beters op weet, dan houd ik het daar op. En daarmee
basta. Ik zei tegen mevrouw Dunlap..."
„Je kunt zeggen wat je wilt, maar die hut moet weken lang vol mannen
hebben gezeten om al dat werk te kunnen doen, mevrouw Phelps. Denk eens
aan dat hemd ,-- ze hebben iedere centimeter volgeschreven, met bloed in
Arabisch geheimschrift notabene! Ze moeten daar al die tijd met een heel stel
bij elkaar zijn geweest. Ik had er een paar dollar voor over als ik het had
kunnen lezen."
„Of ze hulp hebben gehad, meneer Marplas! Geloof dat maar! U had hier
de laatste tijd in huis geweest moeten zijn. Ze stalen alles wat ze maar in hun
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vingers konden krijgen -- en dat terwijl we aldoor op de loer hebben gelegen.
Dat hemd hebben ze gewoon van de waslijn gepakt. En het laken, dat ze voor
die touwladder aan repen hebben gescheurd, hebben ze onder mijn neus
vandaan gehaald. En meel en kaarsen en kandelaars en lepels en die oude
beddepan en nog wel duizend andere dingen, die ik vergeten, ben, en mijn
nieuwe katoenen japon. En ik en Silas en Sid en Tom lagen dag en nacht op
de loer, zoals ik al zei. Niemand van ons kon ook maar iemand te pakken krijgen
of ergens een spoor van hen ontdekken. En nu hebben ze warempel ook nog
de neger weggehaald. En ze zijn nog ontsnapt ook met die neger --- en dat met
zestien man en twee en twintig honden vlak op hun hielen. Zoiets heb ik
werkelijk nog nooit op de viool horen spelen! Wat kunnen het voor mensen
zijn geweest? Jullie kennen onze honden .— betere bestaan er niet, maar toch
lieten ze de schurken rusiig gaan. Jullie moeten nu maar eens vertellen hoe
dat mogelijk is!"
„Lieve help, ik heb nog nooit..."
„Nu, ik zou echt niet weten hoe..."
„Dreven in huis en dan ook nog..."
„Afschuwelijk, ik zou doodsangsten hebben uitgestaan als ik in zo'n huis..."
„Doodsangsten uitgestaan? Mijn lieve mens, ik was zo benauwd dat ik mijn
bed niet indurfde, mevrouw Ridgeway. En ik durfde ook niet op de staan of
gewoon maar ergens te gaan zitten. Ze stalen je alles onder je neus vandaan —
alle mensen, je kunt je niet indenken hoe ik gisteravond tegen twaalf uur in
mijn rikketik zat. Ik was zelfs bang, dat ze iemand van ons uit het huis zouden
slepen! Ik was op van de zenuwen en ik kon helemaal niet meer denken. Het
lijkt nu, op klaarlichte dag, misschien gek, maar ik dacht zo bij mezelf: ,Daar
liggen nu boven die twee arme jongens, Tom en Sid, te slapen in die eenzame
kamer en nu durf ik niet eens de trap op om de deur af te sluiten!' En toch heb
ik het gedaan; dat zou iedereen trouwens hebben gedaan. Want, weet je, als
je zo doodsbenauwd bent en het wordt steeds maar erger, dan raak je helemaal
in de war en dan doe je de gekste dingen. Dan ga je denken: ,Als ik zo'n
jongen was en ik lag daar boven op die kamer en de deur was niet op slot en..."
Ze zweeg opeens en keek met een verbaasde blik om zich heen. Daarna draaide
ze zich om en toen haar ogen op mij bleven rusten, stond ik op om een eindje
te gaan lopen.
Ik dacht bij mezelf, dat ik eerst nog eens goed moest nadenken voor ik zou
kunnen verklaren hoe het kwam, dat we die ochtend niet op onze kamer waren.
Ik dacht er ernstig over na, maar ik was nog niet ver gekomen, toen ze me
binnen liet roepen. Later op de dag, toen de gasten waren vertrokken, vertelde
ik haar, dat ,Sid' en ik van het lawaai om het huis en de geweerschoten wakker
waren geworden. Toen we de deur gesloten vonden, hadden we tegen elkaar
gezegd dat we ons dat pretje toch niet mochten laten ontgaan. We waren
langs de bliksemafleider naar beneden gegleden en hadden ons daarbij bezeerd,
zodat we het vast niet voor een tweede keer zouden proberen. En daarna deed
ik hetzelfde verhaal, dat ik ook al tegen oom Silas had verteld.
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Ze zei, dat ze het ons wel zou vergeven. Alles was nu toch goed afgelopen
en bovendien had ze niets anders kunnen verwachten van jongens; dat waren
nu eenmaal altijd zulke deugnieten. Nu er niets ergs was gebeurd, moest ze
maar dankbaar zijn dat we er gezond en wel van af waren gekomen en dat
er geen enkele reden was om te treuren over de slechte afloop. Ze kuste me
en streek me over mijn haar en bleef nadenkend zwijgen. Maar ineens sprong
ze op.
„Alle mensen," zei ze bezorgd, „het is al bijna avond en Sid is nog altijd
niet thuis! Wat zou er met hem zijn gebeurd?"
Dat was mijn kans! Ik sprong op en zei: „Ik loop gauw naar het dorp om
hem te halen."
„Nee, dat gebeurt niet!" besliste ze. „Jij blijft hier; het is al erg genoeg als
er eentje weg is. Als hij tegen etenstijd nog niet thuis is, zal je oom wel gaan."
Toen we gingen eten was hij er nog niet en direct na de maaltijd ging oom
hem zoeken. Om een uur of tien kwam hij terug, niet erg op zijn gemak. Hij
had niets van Tom kunnen ontdekken. Tante Sally was nog heel wat
ongeruster, maar oom Silas zei dat daar helemaal geen reden voor was.
,Jongens zijn nu eenmaal jongens,' betoogde hij, ,je zult zien, dat hij tegen de
ochtend gezond en wel komt opdagen.' Daar moest ze zich mee troosten. Maar
ze zei, dat ze in ieder geval nog een tijdje voor hem wou opblijven en het licht
zou laten branden, zodat hij de weg kon vinden.
Toen het tijd werd om naar bed te gaan, ging ze met me mee naar boven.
Ze stak een, kaars aan, stopte me goed in en omringde me zo met moederlijke
zorgen, dat ik me erg slecht voelde en haar niet in de ogen durfde kijken. Ze
ging op de rand van het bed zitten en bleef een hele tijd met me praten. Ze
zei, dat Sid toch zo'n goede jongen was en ze kon maar niet ophouden met
hem op te kammen. Telkens vroeg ze me of ik niet dacht, dat hij verdwaald
kon zijn of een ongeluk had gekregen of misschien wel verdronken was.
Misschien lag hij nu wel ergens zonder enige hulp, gewond of zelfs dood.
Bij de gedachte, dat ze niet bij hem kon zijn om hem te helpen, stroomden de
tranen haar over de wangen. Ik kon haar alleen maar zeggen, dat met Sid
alles in orde was en dat hij vast tegen de morgen wel thuis zou zijn. Dan
streelde ze me de hand, gaf me een zoen en vroeg me dat nog eens te zeggen
en het steeds maar te herhalen, omdat het haar goed deed nu ze zo ongerust
was. Toen ze wegging keek ze me diep, maar heel vriendelijk in de ogen.
„De deur gaat vannacht niet op slot, Tom," zei ze, „en je kunt ook door
het raam en langs de bliksemafleider. Maar je zult een lieve jongen zijn en
niet weglopen, wel? Om mij een plezier te doen."
Geloof me dat ik maar al te graag wilde en dat ik ook van plan was geweest
te gaan kijken hoe het met Tom was. Maar nu zou ik dat niet gekund hebben
^- voor geen geld van de wereld.
Ik kon de gedachte aan tante Sally en aan Tom niet van me afzetten en er
kwam dus van slapen niet veel terecht. Tot tweemaal toe liet ik me langs de
bliksemafleider naar beneden zakken en sloop langs de voorkant van het huis,
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waar ik haar me de kaars in de vensterbank zag zitten; haar betraande ogen
hield ze op de weg gericht. Ik wilde dat ik iets voor haar kon doen. Maar ik
kon haar niet anders helpen dan met het voornemen, dat ik haar nooit meer
verdriet zou aandoen. Toen ik voor de derde keer naar beneden was gegleden,
zat ze er nog. De kaars was haast opgebrand en haar oude grijze hoofd rustte
in haar handen. Ze sliep.

TWEE EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK

De orde heer was voor het ontbijt alweer naar het dorp geweest, maar ook
nu had hij van Tom geen spoor kunnen ontdekken. Peinzend zaten oom en
tante alle twee aan tafel; ze zeiden geen woord en keken heel verdrietig. Hun
koffie stond koud te worden en ze konden geen hap door hun keel krijgen.
„Heb ik je die brief gegeven?" vroeg oom Silas na een poosje.
„Welke brief?"
„Die ik gisteren meebracht uit het postkantoor?"
„Nee, je hebt me helemaal geen brief gegeven."
„Dat heb ik dan zeker vergeten." Hij zocht zijn zakken na en ging toen
kijken of hij hem ergens had neergelegd. Even later kwam hij terug en gaf
haar de brief.
„Hé, die komt van St. Petersburg, van mijn zuster."
Ik dacht, dat een wandelingetje me wel weer goed zou doen --- maar ik zat
als met lamheid geslagen. Nog vó5r ze de brief had kunnen open maken, liet
ze hem uit haar handen vallen en rende naar het raam, want ze had buiten
iets gezien. En ik had het ook gezien ^— het was Tom Sawyer op een matras
met de oude dokter en Jim, die nog gekleed was in tante's katoenen japon,
zijn handen waren op zijn rug gebonden. Een heleboel mensen liepen achter
hen aan. Ik stopte de brief weg op de eerste de beste plaats, die me geschikt
leek, en rende naar buiten. Tante Sally had zich huilende op Tom gestort.
„O, hij is dood," snikte ze, „hij is dood, ik weet zeker dat hij dood is."
Tom draaide zijn hoofd even opzij en mompelde iets, waaraan je kon merken
dat hij helemaal in de war was. Tante Sally hief haar handen omhoog en riep
uit: „Gelukkig, hij leeft! En dat is voldoende."
Ze gaf hem vlug een kus en holde toen het huis in om zijn bed in orde te
maken. Links en rechts deelde ze met radde tong bevelen uit, niet alleen aan
de bedienden, maar aan iedereen die in de buurt kwam.
Ik volgde de mannen om te zien wat ze met Jim zouden doen; de oude dokter
en oom Silas gingen achter Tom het huis binnen. De mannen deden erg grof
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tegen Jim en er waren er zelfs een paar bij, die hem wilden straffen voor het
feit, dat hij en zijn medeplichtigen een hele familie dagen en nachten lang de
stuipen op het lijf hadden gejaagd. Maar de anderen zeiden: ,Laten we dat
niet doen, want daar schieten we niets mee op.' Jim zei geen woord en liet
ook helemaal niet merken, dat hij me kende. Ze brachten hem weer naar
dezelfde hut, trokken hem zijn eigen kleren aan en legden hem weer vast met
de ketting --- natuurlijk niet aan de beddepoot, maar aan een grote kram, die
ze in de onderste stam van de houten muur dreven. Ze maakten zijn beide benen
aan de ketting vast en ketenden ook zijn handen. Ze zeiden, dat ze hem op
water en brood zouden zetten tot zijn heer zich kwam melden. Ze gooiden
ook ons gat dicht en zeiden, dat er iedere nacht een paar met geweren
gewapende boeren op wacht moest staan. Overdag zouden ze een grote waakhond aan de deur van de hut vastbinden.
Toen ze met hun karwei klaar waren en met een laatste scheldpartij wilden
heengaan, kwam de oude dokter binnen. Hij keek eens om zich heen en zei:
>Je moest hem niet slecht behandelen, want het is helemaal zo'n kwade kerel
niet. Toen ik die jongen had gevonden en zag, dat ik de kogel niet zonder hulp
uit zijn been zou kunnen snijden, was de zieke niet in een toestand, dat hij
alleen kon liggen. Maar ik was, voorzover ik wist, de enige man in de hele
omgeving. Zijn toestand verergerde snel en al gauw begon hij te ijlen. Hij wilde
niet dat ik hem aanraakte en zei, dat hij me zou doden als ik het vlot met krijt
zou merken. Hij sloeg de grootste wartaal uit en ik begreep, dat ik zo niets
met hem kon aanvangen. Het was duidelijk dat ik hulp moèst hebben, hoe
clan ook. En op datzelfde moment kwam die neger ergens vandaan kruipen
en zei, dat hij me helpen zou. Dat heeft hij gedaan ook en geloof maar, dat hij
het goed deed! Natuurlijk begreep ik meteen, dat hij een weggelopen bediende
was. Daar zat ik nu! En ik moest wel blijven ook, eerst de hele dag en toen
's nachts ook. Ik kan jullie vertellen, dat ik er lelijk mee in zat! Ik had nogal
wat grieppatiënten en ik had graag naar het dorp gewild om die te bezoeken
maar ik durfde niet, want dan had de neger kunnen weglopen en dan zou
men mij de schuld geven. En er kwam ook geen boot dicht genoeg in de buurt
om iemand te kunnen roepen. Ik moest dus wel blijven tot de dag weer aanbrak.
Maar geloof mij, ik heb nog nooit een man gezien, die een beter verpleger was
of trouwer zijn plicht deed dan deze man. En toch zette hij daar willens en
wetens zijn vrijheid mee op het spel. Hij was doodop van vermoeidheid en ik
kon goed merken dat hij de laatste tijd flink aan had moeten pakken. Ik verzeker
jullie, mannen, dat die neger een goede behandeling waard is, Ik heb alle
respect voor hem. Ik had alles bij me wat ik nodig had voor de behandeling
en de jongen had thuis niet beter verpleegd kunnen worden -- en misschien
nog wel minder omdat het daar zo rustig was. Daar zat ik met de jongen en
de neger en ik moest wel blijven tot de dag aanbrak. Toen kwamen er een
paar mannen langs in een roe iboot en het geluk wilde, dat de neger juist in
slaap was gevallen met zijn hoofd tussen zijn knieën. Ik liet hen heel voorzichtig
op het vlot komen, zodat ze op hem konden toesluipen en hem vastgrijpen en
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binden vóór hij begreep wat er aan de hand was. We hebben niet de minste
moeite met hem gehad. De jongen was ook een beetje ingedommeld, zodat we
het vlot konden wegslepen naar de overkant zonder dat hij er iets van merkte.
De neger hield zich heel rustig en heeft geen woord gesproken. Het is werkelijk
een goede kerel, mannen, ik kan niet anders zeggen."
„Ik moet zeggen, dat ik respect voor hem heb," zei een van de mannen
spontaan.
De anderen begonnen ook een beetje bij te draaien en ik was de dokter erg
dankbaar, dat hij Jim deze dienst had bewezen. Ook was ik er blij om, dat hij
net zo over Jim dacht als ik; van het eerste ogenblik af had ik wel geweten,
dat die dokter een brave man was met een goed hart. De mannen waren het
er allemaal over eens, dat Jim zich uitstekend had gedragen en daarom
verdiende, dat er goed voor hem werd gezorgd. En ook moest hij een beloning
krijgen. Ze beloofden allemaal uit de grond van hun hart, dat ze hem niet meer
zouden uitschelden.
Toen kwamen ze naar buiten en deden de deur van de hut op slot. Ik had
gehoopt, dat ze Jim eerst nog van een paar kettingen zouden bevrijden, want
die dingen waren ellendig zwaar; of dat ze hem bij zijn water en brood ook
wat vlees en groenten zouden geven, maar daar schenen ze niet aan te denken.
Het leek me ook maar beter, dat ik me er niet mee bemoeide. Wel besloot ik
er voor te zorgen, dat tante Sally het verhaal van de dokter op de een of andere
manier te horen kreeg, maar dan zou ik eerst nog een paar hindernissen uit de
weg moeten ruimen. Ik zou bijvoorbeeld moeten uitleggen hoe het kwam, dat
ik helemaal niet verteld had, dat de zogenaamde Sid door een schot was gewond,
toen wij samen die nacht achter de weggelopen neger aan hadden gezeten.
Maar daar had ik nog tijd genoeg voor, want tante Sally bleef dag en nacht
in de ziekenkamer en telkens als ik oom Silas zag rondscharrelen, bleef ik hem
zover mogelijk uit de buurt.
De volgende ochtend hoorde ik, dat Tom al aardig was opgeknapt en dat
tante Sally daarom een dutje was gaan doen. Ik sloop naar de ziekenkamer,
want als hij wakker was, zouden we misschien samen een verhaal kunnen
verzinnen, dat de familie geloofwaardig in de oren zou klinken. Maar hij sliep
heel rustig. Zijn gezicht was bleek en niet meer zo vuurrood als toen de mannen
hem thuisbrachten. Ik ging bij zijn bed zitten om te wachten tot hij wakker
werd. Na een half uurtje kwam tante Sally heel zachtjes binnen en daarmee
schopte ze mijn hele plannetje in de war. Ze beduidde me stil te zijn en kwam
toen naast me zitten. Ze fluisterde tegen me, dat we wel heel blij mochten zijn,
omdat alles naar wens verliep. Hij had al heel lang zo rustig geslapen en zag
er nu ook veel beter uit. Tien tegen één, dat hij weer helemaal helder zou zijn
als hij wakker werd.
We zaten samen naar hem te kijken en na een tijdje begon hij zich even te
bewegen. Even later sloeg hij zijn ogen op, die nu weer hun natuurlijke blik
hadden.
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„Hallo,” zei hij eerst en toen: „Hé, ik ben weer thuis! Hoe komt dat? Waar
is het vlot?"
„Alles is in orde," zei ik.
„En met Jim?"
„Met Jim ook," zei ik, niet heel erg overtuigend. Maar hij merkte het
gelukkig niet.
„Mooi! Prachtig!" zei hij. „Dan zijn we nu dus allemaal veilig. Heb je het
tante verteld?"
Ik was van plan ,ja' te zeggen, maar tante was me voor en zei: „Wat verteld,
Sid?"
„Nu, hoe we het allemaal gedaan hebben."
>Wat gedaan hebben?"
„Alles. Het hele verhaal. Hoe we Jim bevrijd hebben -- ik en Tom."
„Alle mensen! De weggelopen ne... Waar praat dat kind toch over! Ach,
ach, nu begint hij toch weer te ijlen."
„Nee, tante, ik ijl niet; ik weet best waar ik over praat. We hebben hem
bevrijd ---- Tom en ik, We hadden het plan gemaakt hem te laten ontsnappen
en we hebben het gedaan ook. En het zat allemaal prachtig in elkaar."
Nu Tom eenmaal aan het praten was, liet tante hem rustig verder vertellen.
Ze staarde hem zwijgend aan en, luisterde naar wat hij te zeggen had. Ik
begreep, dat het nu geen zin meer had, tussenbeide te komen.
„Nu, tantetje," ging Tom verder, „we hebben er heel wat werk aan gehad
weken lang. We werkten uur na uur, maar alleen 's nachts, als iedereen in
huis sliep. En we moesten kaarsen wegpakken en het laken en het hemd en
ook uw japon en de lepels en de tinnen borden en de tafelmessen en de
beddepan en de molensteen en het meel en nog een heleboel andere dingen.
U kunt zich niet voorstellen hoeveel werk het was om die zagen en pennen te
maken en die opschriften en al dat andere. En u weet niet half hoe heerlijk het
allemaal was. We moesten de anonieme brieven van die rovers schrijven, en
langs de bliksemafleider het huis verlaten, en het gat naar de hut graven, en
die touwladder maken, en een pastei bakken om hem naar Jim te sturen, en
zorgen dat hij die lepels en zo kreeg in de zak van uw schart..."
„Alle mensen!"
,,...en de hut vol stoppen met ratten en slangen en ander ongedierte om
Jim gezelschap te houden. En toen hield u Tom zó lang hier met de boter
onder zijn hoed, dat alles nog haast was misgelopen, omdat de mannen toen
al kwamen eer we de hut uit waren, zodat we het op een lopen moesten zetten.
Toen ze ons hoorden, hielden ze een drijfjacht en toen kreeg ik mijn portie;
maar we konden ons aan de kant van de weg verstoppen en toen de honden
kwamen, trokken ze zich niets van ons aan, maar ze gingen het lawaai achterna.
Nu, toen voeren wij in de kano op het vlot af en daar waren we allemaal veilig.
Jim was weer een vrij man en we hebben het helemaal alleen gedaan. Was het
niet geweldig, tantetje?"
„Wel, zoiets heb ik van mijn levensdagen nog niet gehoord! Dus jullie zijn
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het geweest, kleine schavuiten, die ons al die last hebben bezorgd en ons de
doodstuigen op het lijf hebben gejaagd. Als ik naar mijn gemoed te werk ging,
zou ik jullie op dit moment nog een flinke aframmeling geven. Te bedenken,
dat ik hier nacht op nacht gezeten heb --- wacht maar, kereltje, als je eenmaal
beter bent, jij deugniet, dan ransel ik die streken van jullie er wel uit!"
Maar Tom was zo trots en verheugd, dat hij zijn mond niet kon houden.
Hij ratelde maar door en tante liet zich ook niet onbetuigd; het was alsof ze
vuur spoog.
„Ja, je kunt er nu nog over opscheppen," bromde ze tenslotte, „maar denk
er aan, mannetje, als ik je er ooit weer op betrap dat je je met hem bemoeit..."
„Met wie bemoeit?" vroeg Tom verbaasd, terwijl de glimlach van zijn gezicht
verdween.
„Met wie? Met die weggelopen neger natuurlijk. Wie dacht je anders?"
Tom keek me ernstig aan en zei: „Tom, heb je me niet net verteld dat alles
goed met hem was? Is hij dan niet weggekomen?"
„Jim?" vroeg tante Sally. „Nee, dat is hem niet gelukt. Ze hebben hem weer
gezond en wel terug en hij zit weer in zijn hut op water en brood en stevig
in de ketenen geklonken, tot zijn heer om hem komt."
Tom ging rechtop in bed zitten. Met fonkelende ogen en trillende neusvleugels riep hij me toe: „Ze hebben niet het recht hem op te sluiten! Vooruit,
schiet op en verlies geen minuut! Maak hem los! Hij is een goed en edel mens
en hij verdient zijn vrijheid!"
„Wat bedoelt die jongen toch?" vroeg tante verschrikt aan mij.
„Ieder woord wat ik zeg is ernstig bedoeld, tante Sally," legde Tom uit.
„Als niemand wil gaan om hem los te maken, zal ik het zelf doen. Ik heb hem
mijn hele leven gekend en Tom ook. De oude juffrouw Watson is twee maanden
geleden gestorven en ze was zo beschaamd dat ze hem had willen verkopen,
dat ze hem in haar testament zijn vrijheid hergeven heeft."
„Maar hoe ter wereld kwam je er dan bij om hem te be vrijden, als je wist
dat hij al vrij was?"
„Dat is me ook een vraag! Je moet toch wel een vrouw zijn om zo iets te
kunnen vragen! Het was me alleen om het avontuur begonnen. Ik had er alles
voor over om... Alle mensen!... tante Polly!"
En laat tante Polly daar nu in levende lijve in de deuropening staan,
vergenoegd en opgewekt. Tante Sally vloog op haar toe en omhelsde haar
zo stijf, dat ze haar hoofd er haast bij verloor. Ze begon te huilen van blijdschap. Ik maakte, dat ik gauw een goed plaatsje onder het bed kreeg, want
ik had het gevoel, dat het er nu wel gauw heel lelijk voor me zou gaan uitzien.
Ik gluurde de kamer in en zag hoe Toms tante Polly zich even later uit de
omhelzing wist te bevrijden en over haar brilleglazen heen naar Tom keek,
alsof ze wilde proberen hem in de aarde te doen verzinken.
„ja, draai jij je hoofd maar om," zei ze toen. „Dat zou ik ook doen in jouw
plaats, Tom."
„O, lieve help!" ri ep tante Sally uit, „is hij dan zo veranderd? Dat is Tom
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toch helemaal niet, het is Sid. Tom... Tom is... ja, waar is Tom eigenlijk?
Een minuut geleden was hij hier nog."
„Je bedoelt waar is Huck Finn -- want die is het! Je denkt toch zeker niet,
dat ik zo'n schelm als Tom al die jaren zou hebben opgevoed en hem dan
niet zou kennen als ik hem zag? Dat zou dan een aardig weerzien zijn geworden.
Kom onder dat bed vandaan, Huck Finn."
Ik kwam te voorschijn, maar ik voelde me helemaal niet zo best.
Ik heb nog nooit iemand zo ontzettend beduusd zien kijken als tante Sally
of het zou oom Silas moeten zijn, toen die even later binnenkwam en alles
te horen kreeg. Het leek wel of hij plotseling dronken werd en de hele verdere
dag wist hij nog steeds niet hoe hij het had.
Tante Polly ging uitgebreid vertellen wie en .wat ik eigenlijk was en toen
moest ik natuurlijk uitleggen hoe het kwam, dat mevrouw Phelps...
Maar hier viel tante Sally me in de rede: „O, alsjeblieft, noem me tante
Sally, daar ben ik nu eenmaal aan gewend en er is geen enkele rede om daar
verandering in te brengen."
Ik ging dus voort: ,,...dat ik, toen tante Sally me voor Tom Sawyer hield,
wel Toms plaats moèst innemen, omdat er niets anders voor me op zat. En ik
wist wel, dat hij het me niet kwalijk zou nemen. Hij zou het juist prachtig
vinden, omdat er een geheimzinnige geschiedenis achter zat. Hij zou er een
geweldig avontuur van kunnen maken. Dat kwam later uit ook en toen deed
hij maar of hij Sid was, om het voor mij allemaal een beetje makkelijker te
maken."
Tante Polly vertelde, dat Tom gelijk had met zijn verhaal over juffrouw
Watson, die Jim in haar testament had vrijgemaakt. En toen bleek dus werkelijk,
dat Tom Sawyer zich al die moeite en zorg op zijn hals had gehaald om een
bevrijde neger te bevrijden!
Tante Polly vertelde, dat toen tante Sally haar had geschreven. dat Tom en
Sid goed waren aangekomen, ze bij zichzelf had gezegd: „Zie je nu wel! Dat
had ik moeten verwachten toen ik de arme jongen zo alleen zonder enig toezicht
op reis liet gaan. En dus moest ik me wel dat hele eind de rivier af laten zakken,
elf honderd mijl ver, om te kijken wat die schelm nu weer had uitgehaald. Het
zag er immers naar uit, dat ik van jou, Sally, toch nooit antwoord zou krijgen."
„Wat zeg je me daar? Ik heb helemaal niets van jou gehoord!"
„Wat is dat nu? Ik heb je toch zeker tweemaal een brief geschreven, waarin
ik je vroeg me te vertellen wat je toch bedoelde met Sid, die hier ook zou zijn?"
„Die brieven heb ik nooit gekregen, zus."
Tante Polly draaide zich om, keek Tom ernstig aan en vroeg: „Wel, Tom?"
„Wat, wel?" zei hij een beetje prikkelbaar.
„Kun je niet anders tegen me spreken, brutale aap -- kom voor de dag met
die brieven."
> ,Welke brieven?"
„Mijn brieven! Denk eraan, als je me woedend maakt, dan zal ik..."
„Ze zijn in de koffer. Nu weet u het. Ze liggen er precies zo als ik ze van
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het postkantoor haalde. Ik heb ze niet gelezen en er zelfs niet met mijn vingers
aangezeten. Maar ik wist, dat er moeilijkheden van zouden komen en ik dacht,
dat er wel geen haast bij zou zijn..."
„Ik moest je eigenlijk maar meteen een pak slaag geven. En ik heb ook nog
een brief geschreven om je te vertellen, dat ik naar je toe zou komen. Ik denk,
dat hij die ook wel..."
>,Nee, die brief is gisteren gekomen. Ik had hem nog niet gelezen, maar dat
is wel in orde. Die brief heb ik," verklaarde tante Sally.
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De eerste de beste keer, dat ik Tom onder vier ogen te pakken kreeg, vroeg
ik hem wat hij eigenlijk van plan was geweest te doen als de ontvluchting zou
zijn gelukt en we de reeds bevrijde neger hadden bevrijd. Hij antwoordde, dat
hij van het begin af aan al in zijn hoofd had gehad dat we, zodra we Jim hadden
helpen ontsnappen, met het vlot de hele rivier af zouden zakken om verdere
avonturen te beleven. Daarna zouden we hem vertellen, dat hij eigenlijk al
lang vrij was en we zouden hem op een stoomboot mee naar huis nemen, zoals
het hoorde. Daarna zouden we hem een schadevergoeding hebben gegeven
voor zijn verloren tijd. We zouden naar huis hebben geschreven om alle negers
in de omgeving bij elkaar te halen, zodat ze hem hartelijk hadden kunnen
ontvangen. Er zou een fakkeloptocht zijn geweest met muziek voorop en dan
zou Jim natuurlijk als een held zijn gevierd... en wij ook. Maar ik vond, dat
het zoals het nu was gegaan, er ook best mee door kon.
Jim werd meteen van zijn ketenen bevrijd en, toen tante Polly en oom Silas
en tante Sally ontdekten hoe goed hij de dokter had geholpen bij het verplegen
van Tom, wisten ze haast niet hoe ze hem moesten bedanken. Ze zorgden
bijzonder goed voor hem, gaven hem alles te eten waar hij trek in had en
gunden hem een goed leventje. We lieten hem naar de ziekenkamer komen
en daar hadden we heel wat met elkaar te bepraten. Tom gaf hem veertig
dollar omdat hij zich zo geduldig als gevangene had laten behandelen en het
spel zo goed had meegespeeld.
Jim was buiten zichzelf van vreugde.
„Zie je nu wel, Huck," barstte hij uit, „wat heb ik je gezegd op Jackson.'
eiland? Ik heb je toch gezegd, dat ik rijk was geweest en dat ik het weer zou
worden. Nu, zie je wel, het is uitgekomen! Ik wist absoluut zeker, dat ik rijk
zou worden."
En Tom bleef maar aan het praten. Hij zei, dat we er alle drie stiekem op
een nacht vandoor moesten gaan om avonturen te gaan beleven onder de
Indianen, al was het maar voor een paar weken. Ik vond het prachtig, maar
ik had geen geld om de uitrusting te kopen, die we daarvoor nodig hadden.
Ik dacht, dat er van mijn geld niets was overgebleven, omdat mijn vader wel
zou zijn teruggekomen. En dan had hij natuurlijk al mijn geld reeds van rechter
Thatcher gekregen en het achter elkaar opgemaakt.
,.Nee, hij is niet terug," zei Tom, „en je geld is er allemaal nog, meer dan
zesduizend dollar. Je vader heeft zich nooit meer laten zien. In elk geval niet
voor ik wegging uit het dorp."
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„Hij komt nooit meer terug, Huck,” zei Jim nogal plechtig.
„Waarom niet, Jim?" vroeg ik.
„Dat doet er niet toe, Huck, maar hij komt niet terug."
Maar ik liet het er niet bij en tenslotte vertelde hij: „Herinner je je dat huis
niet meer, dat de rivier afdreef, met een dode man erin? Ik ging toen naar
binnen en ik wilde niet hebben dat jij meekwam. Nu dan, je kunt je geld krijgen
wanneer je maar wilt, want... dat was je vader."
Tom is nu bijna helemaal genezen en draagt die kogel aan een horlogeketting
om zijn hals. Hij wil nu ieder ogenblik kijken hoe laat het is. Verder is er niets
meer te schrijven en daar ben ik maar blij om ook --- want als ik van tevoren
had geweten wat een moeite het kost om een boek te schrijven, dan had ik
het wel uit mijn hoofd gezet. Ik zal er vast nooit meer aan beginnen.
Het is nu geloof ik maar het beste, dat ik de anderen vooruit ga naar de
Indianen, want tante Sally is van plan me als kind aan te nemen en een
beschaafde jongen van me te maken... En daar kan ik echt niet tegen, want
dat hebben ze al eens eerder met me geprobeerd.
Geheel de uwe,
HUCK FINN.

EINDE.
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