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A. HANS

DE CO\ry.BOY VAN. FORT BEIJ.

,I.
Flint, een cow-boy van fort Bell, reed door het

bosch. ,Hij was vroolijk gestemd. Hij had in de
stad, heel ver weg, paarden.verkocht en een goe-
den prijs gemaakt.

't Waren wilde paarden geweest, die gin'ds op
de wijde vlakte hadden rond gezworven. Flint
en andere cow-boys hadden ze gevangen en ge-
temd. 'En nu zaten er goudstuk'lcen in de tasch,
die aan 't zadel hing.

Flint was tien dagen weg geweest. En met blijd-
schap bedacht hij straks weer thuis te zullen zijn,
lrij zijn ouders.

Hij hield niet van de stad. Op de vlakten te
zwerven, was zijn lust en ziin leven. 7.iin vader
had een boerderij met akkers op de prairie ver-
overd. Flint hielp daar mee, maar gaarne ging hij
nu dagen achtereen op de jacht.
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Hij was bekend als een flinken ruiter', moedig
Ên onverschrokken. En met zijn vrienden hield hij
de wilde dieren ver van de hoeven en het vee.

Daar de hoeve van zijn ouders bij de verster-
,Jc.ing Bell stond, noemde men Flint den cowùoy
van fort Bell.

Niet alleen wilde dieren, maar ook roofzuch-
tige Indianen en verdorven blanken 

- 
vagebon-

,den en dieven 
- 

bedreigden de rustige landbou-
wer$. Ook met zulk gespuis had Flint reeds meni-
gen keer strijd gevoerd.

,Hij ontmoette echter dikwijls vreedzame In-
dianen.

't Was nu schemerig in het dichte bosch, waar
een weg lag, door'wagens gebaand. Flint moest
r-.og een paar uur rijden.

Straks buiten 't woud zou het toch klaarder
zijn en de twintig jarige cow-boy kon de ouder-
,lijke hoeve nog. bereiken v66r het nacht werd.

- 
Doe m€lar uw best, Dick, zei hii tot zijn

trouw paard. Straks een dubbele maat haver en
een goed leger en morgen en overmorgen rust.

,Maar soms moest Flint zijn vaart vertragen,
daar waar de takl<en van de boomen te laag hin-
gen.'Dan bukte hij zich om zijn hoofd niet te stoo-
ten en te ,kwetsen.

Aan zoo'n hindernis sprongen eensklaps eeni-
,ge mannen uit het struikgewas. 't 'Waren India-
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nen door twee blank€n, met grof, ongunstig ge-
laat, aangevoerd.

. Flint schrok, want hij begreep dadelijk, dat die
kerels op hem geloerd hadden. 

-

Een dier blantken kende hij wel. Het was Block,
een dief, een dronkaard, een doortrapte deugniet.

Block had vroeger ook binnen het fori Bell
,gewoond. Flint had toen bemerkt, dat Block in
verstandhouding stond met Indianen die paarden
,Iiwamen roove'n. En hij kloeg den verrader aan
bij den kommandant van 't 'fort.

Block had lont geroken en bijtijds de vlucht ge-
nomen. Sedert verbleef hij bij Indianen, die toen
nog dikwijls de blanken, die op de prairie land
ontgonnen, het leven lastig maakten door hun
roofzucht.

Flint werd dus overvallen ,en, eer hij kans had
zich te verdedigen, van zijn paard gerukt.

De arme cow-boy voelde zich in een hachelij-
ke toestand.

- 
Dug Flint, spotte Block. Ge haCt het niet

gedacht, hé! 'dat we elkaar zouden ontmoet,en.

- 
Wat wilt ge) vroeg de gevangene.

- 
f,s1s1 en vooral uw tasch onderzoeken. Ik

weet, dat ge naar de stad zijt geweest om paarden
te leveren. En ik heb lang genoeg op u geloerd om
nu beloond te worden.

- 
Neem het geld en laat me verder teizen, zei

Flint. 
3



Indianen hi'elden hem in bedwang. Verzet was
riutteloos.

Block haald,e het goud en zilver uit de tasch en
toonde het aan zijn makkers.

- Ja, ja, zei hij, de cow-boy heeft goede za-
ken gedaan... vootr ons.

De anderen grinnikten van begeerlijkheid en
vreugde.

_* Straks deelen we het, hernam Block, en hij
stak het geld in den zak.

- 
f{eud hs1, sprak Flin-t, maar laat mij nu

gaan !

*- Natuurlijk houcl ik het geld... Doch ge hebt
rne,gevraagd wat ik van u wil. Ceid is niet alies,
wat ik begeer, brave Flint! We hebben nog een
andere rekening te vereffenen. lk ben het niet
''/ergeten, dat ge me gaarne aan de galg van het
fort Bell hadt zien hangen.

__ Dat is niet waar !. ..

- 
O, ge hebt me niet aangeklaagd, hé, bij den

kornrnandant ) vroeg Bloclt.

- 
rDat was mijn plicht, maar ik zou uw dood

niet geëischt hehben.

- 
Percies of ge het niet begreept dat kom-

rnandant Fercy mij door een stropje zou laten kij-
ken hebben, waatr de zon opkomt! Percy is geen
suikermannetje... Ik kon beenen maken, en ik
vvas weg, toen ze me kwamen halen. Dat vondt

4

ge erg jammer, hé, Flintl Ën nu zal ik u eens door
zoo'tt stropje laten kijken!

De cow-boy huiverde-. Hij zag op Block's ge-
laat nijd'en haat. En in den blik lag wreedheid.
Moest hij nu Bterven, hier in 't bosch?

- 
Block, laat me 't leven, vroeg Flint. Ge

hebt mijn geld...
*- Ja, €n uw paard... en als ge aan een boom

bengelt,-neem ik ook die schoone laarzen. Ze zijn
van deugdelijk leer...

-- Dood me niet ! srneeicte Flint. Als ge iets te-
gen mij hebt, spaar me dan om mijn onders. Mijn
moeder heeft uw zieke vrouw nog gehoipen en ze
verpleegd tot aan haar dood. Block, toen waart
ge zoo niet !

- 
Wat bazelt ge nu nog over mijn vrouw! Gij

hebt me aangeklaagd en ik heb gezworen me te
wreken... Wel, om uw ouders, geef ik u nog een
kans uw huid te behouden...

De hoop herleef,je bii den,cow-boy.
Block sprak'flriisterend met den anderen blan-

ke en Indianen, die lachend knikten.
Bock haalde uit het struikgewas een jong paard.

Dan maakte hij aan een lang touw een strop en
wierp dezen Flint om den hals.

- 
Dood me niet! zei àe gevangene met een

snilç. ,O, denk aan miin ouders, aan miin mbeder,
die zoo goed geweest is voor uw vrouw! Wat
hebt ge er aan, mij 't leven te benemen !
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Block 2ei iets zachtjes tot de Indianen, die Flint
op het jong paard tilden en dit nu meeleidden, wat
ciieper in 't woud. Een der roodhuiden nam het
eind van het touw, dat om Flints hals zai en lclom
in een boom.

- 
Block, wees niet zoo wreedt schreide de

cow-boy, 'die toch vreesde opgehangen te zullen
worden.

- Jongen, ik .zie u gaarne weenen! riep de
schurk uit. Ha, nu hebt ge zoo veel moed niet, als
toen ge naar den'kommandant van 't fort liept om
mij aan te klagen !

- 
Mlijn arme ouders...

_* Zouden die medelijden gehad hebben, als
Percy mij aan de galg hadt geknoopt?

- 
Mijn moeder heeft u geholpen...

- Ju, ja, dat hebt ge nu al drie maal gezegd.
En daarom geef ik u nog,een kansje. We hebben
in 't bosch zoo van die grappen... Ze kunnen goed
a'fioopen maar ook slecht. 't Hangt van u af, Flint!
Wacht even !

tslock keek naar den Indiaan in den boom.

- 
Klaar? vroeg hij.

- Jr, antwoordde de roodhuid in zijn taal.

- 
Zit het stevig vast) Kom dan maar bene-

den...
Block ging naast het paard staan.
Hij bond Fint dan de handen op den rug en zei

spottend:
6

- 
Kijk, nu kunt ge uw kracht toonen. Ge zit

op het paard, met een strop om uw hals. Die strop
is door het touw aan een hoogen tak vast gemaakt.
Loopt het paard weg, dan kunnen er twee dingen
gebeuren. Ofwel, valt ge ,er af, het touw spant,
de strop gaat dicht... ge hangt en 't paard ver-
Cwijnt; of, ge blijft aan 't paard klernmen, en
loopt dit weg, dan gaat de strop ook dicht. Het
touw weerhoudt u ,en 't paard vlucht er ook van
door en laat u bengelen. In beide gevallen zijt ge

etr aan, ,Flint. ,Maar ge hebt een andere kans.
Blijft het paard rustig staan, onder den boom, dan
blijft ook het touw slap hangen. En de strop gaat
niet toe. We gaan ginder wat verder eten. Dat
duurt een half uurtje. 't Paard kent ons; komt
h.et in dat half uur terug..' dan weten we dat ge

hangt. ,En we halen uw laarzen 'en uw kleeren,
wani alle buit is welkom.'Maar kunt ge een half
uur lang het paard op dit plekje in bedwang hou-
den, zoodat het touw niet spant, dan verlossen we
Lr en sparen we u het leven.

-- b, het paard zal u naloopen ! riep Flint- uit'
._ Toon nu uw kunst eens een paard te do'en

gehoorzamen! spotte Block. 'Het is immers uw
.r"k. G" temt wel wilde'paarden' Komt mannen'
il: heb honger!

De gemeene kerels lâchten'
Flini zag ze weg gaan. rHij klemde zijn voeten

onder het 
-paard 

"tt "pt 
k 'zoete woorden tot het

7



dier... rEn tegelijk zond hij een bede om hulp tot
C'od.

{F{et paard kee}r Bloclc en zijn gezellen na en
rverd onrustig. Flint vreesde, dat het de mannen
a-chterna zou loopen. En dan zou hij weerhouden
vrorden door het aan den tak gebonden touw, en
ie strop toe glijden...

Hij herhaalde vriendeli;'ke woorden, maar 't
was zijn eigen rijdier, zijn trouwen,Dick niet. Hij
hoor'de Dick, die meeseleid werd, droevig hinnilç-
}ren...

Flint boog en schudde het hoofd om den strop
kwijt te raken, maar die iag te nauw om den hals
en roer"cle :niet. iFlint wrong ',vanhopig de handen
cm de bceien te verbreken, doch dit was ook ver-
geefsche moeite.

En als hij gespaard bleef, moest die marteling
een half uur duren.

't Faard werd steeds schichtiger onder zijn
vreernden ruiter. Het snoof en wendde den ko1
in de richting van de plaats, waar zijn meester
hun karnp opgeslagen hadden. O, het zou g€err
half uur blijven staan! Flint kende te goed de
paarclen, orn hoop te behouden.

tslock had gruwelijke wraak verzonnen.
't Paard begon te steigeren. Flint klernde de

i'oeten nog strakker om het lijf van 't schuwe
dier. 't Angstzweet brak hem uit'

- 
O, God, help mij ! schreide hij luid.

I

Hij zag in den geest zijn goecle ouders, zijn
zusters A.nne ,en Dora, zljn broeders Edmond,
'Walter en Benjarnin. Fiij zag het eigen huis. En
zou hij er nooit meer weer keeren I

Als zijn broeders ,en kanxaraden opzoekingen
zor.r'den doen, rnoestei'l ze dan zijn lijk vinden aan
Ïret touw hier in het bosch !

Dat alles schoot Flint door den geest. En die
enkeie rninuten leken ureû.

't Paard hinnikte en wilde weg.
Stil, stil! srneekte Flint, als kon het dier

zijn vreeselijken toestand begrijpen.
Flint voelde, dat het niet langer te bedwingen

was... Het ging op zijn achterste pooten staan.
Nog een oogenblik en het zou wild weg rennen,
terug naar zijn gemeene meesters, die niet om een
menschenleven gaven.

Eensklaps trad iernand uit het kreupelhout en
qreep het paard bij den breidel.

't Was een Indiânenrneisje van ongeveer ze-
ventien jaar...

- 
Stil, wenkte ze tot,Fiint.

Ze haà een rnes in de hand en vlug sneed ze
zijn boeien door.,l-{aastig wierp Flint den strop af.
Fiij was gered. I-trij had nu wel kunnen weenen
van vreugde. Snel sprong hij van het pe.ard, dat
oan weg draafde.

_* Ga mee... ze Inogen niet zien, dat ik u ge-
led heb, sprak het meisje.
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. Flint verstond genoeg van haar taal, om haar te
begrijpen. Err hij volgde zijn helpster in het struik-
gewas. tl-lij had volle vertrorr*ér, ,in haar. E," t ii
moest wel verder op_haar hulp steunen. Nu hii t;
voet was, zouden Bloclc 

"r, 
,i;rr trawanten hlm

.qauw ingehaald hebben, indien hij de vlucht nam
en zij merkten, dat hij den dood was ontko-
men.

't n4eisje deed een gebaar te zwijgen.'Wie was zij en hoe kwam z" hi.il
_ Ze.vol'gde nu een wegel door het bosch. Blijk_
baar herkende ze een spoor.

-__Flint ging in hevige spanning achter haar. ,t
lVas nu bijna geheel donker.

Eindelijk zag hij den schijn van een, vuur. Er
rond zaten Indianen.

Flint bleef staan. Geraakte hij niet van het eene
gevaar in het andere? En zou het niet veiliger zijn,
ma,ar zelf ,zijn weg te zoeken,?

_ 't Meisje scheen zijn aarzelingen te begrijpen.
Ze keerde zich om en zei:

- 
Ge moet niets vreezen. Wij zijn vrienden

van de bleeke menschen.
En weer had Flint vertrouwen.
De trndianen keken vreemd op, toen het meisje

en de blanke in 't schijnsel van het kampvuur op-
doemden. Er zaten daar zeven roodhuiden, dri.
oudere ,en vier jongere. Ze rookten uit lange pij-
pen.
i0

'Het meisje sprak snel en rad tot hen, terwijl
Flint bedeesd op een afstand bleef staan.

De oudste Indiaan bood Flint een pijp aan. 't
'Was 

een teeken van vrede en vriendschap.
Allen knikten hem toe en noodigden hem uit

Lrij het vuur plaats te n,ernen.
iDankbaar deed hij het. En,al moest hij zich in-

spann€n, om de gesprekken 'te verstaan, toch
hoorde hij nu, hoe hij van den dood gered was
geworden. Deze Indianen behoorden tot een
vreedzamen stam, die eerliiken handel dreef met
de boeren bij de forten.
' 't Meisje heette Ellen. Een van haar broeders,

Toddy, had ziih laten verlokken met roovers mee
te trekken. Ellen had haar vader gesmeekt den
jongen;op te zoeken en terug te halen.

Ert daarom was het groepje op zwerftocht. El-
len had rust, noch duur. Haar vader, broeders en
eenige vrienden hadden een spoor ontdekt van
r*"rrr.r", Indianen en blanken. En ze vermoed-
den, dat het de roovers waren, bij wie Tod'cly zich
aangesloten had,. Het troepje besloot den dag af
te wachten om verder te zoeken, want het kon
strijd worden tegon de schelmen.

Ellen had zich verwijderd, gedreven door het
verlangen zekerheid te hebben. Zevond. het vree-
se'lijk, dat haar broer zich zoo misdroeg. En ze
hoopte hem alleen te kunnen spreken. Toddy zou
wel naar haar luisteren.

il



Toen zezich een,eind van het eigen llamp had
verwijderd, hoorde ze s'temmen.

En spiedend uit het kreupelhou t, zag ze Block
en zijn handlangers bij,Flint. Ze hoordJ. welk een
g'ruwelijk plan die schurken wilden uitvoeren.
En ze besloot al 't mogelijke te doen, om den cow-
boy te redden.

't 'lVas haar gelukr. En Flint dankte haar nu
hartelijk voor haar hulp.

''Wat verder graasden de paarden der Indianen.
En een van Ellen's broeders was bereid heden nog
F lint weg te brengen tot nabii het fort Bell, waai
cie hoeve van den cow-boy stond.

_ Flint,noodigde de nieuwe vrienden uit zijn ou-
ders te lçomen bezoel<en. En met tranen in de oo-
gen nam hij afscheid van Ellen.

,Hij reed dan op het paard van een harer broe-
ciers. Een tweede broer begeleidde hem en vond,
ondanks de dichte duisternis, den weg buiten het
bosch.

Daar strel<te zich dan de vlakte uit. De cow-
boy keek naar de sterren. En dadelijk wist hij wel-
ke richting hij volgen moest.

De paarden draafden nu'sneJ over de vlakte en
Flint had het heerlijk gevoel binnen eenige uren
thuis te zijn.

t2

II.

- 
Daar is het ,paard... ik wist wel, dat het ko-

men zou ! had Block uitgeroep,en,' toen het dier
terug kwam. En Flint spartelt aan den boom,
stral<s gaan'we hern uitkleeden.

De schelm bleef smakeliji< eten. De gedachte
aan een moord hinderde hem niet. Ook de ande-
ren lachten en maakten grappen.

Eindelijk zei de aanvoerder:
* Kom, nu gaan we Flintje eens bekijken. Hij

zal thans wel zoo stijf zijn als een stok,
Een stak een harsachtigen tak aan, een fak-

kel, om bij te lichten. De schelmen begaven zich
rraar de plaats, waar ze Flint aan den strop meen-
den te zien.

Plots begon Block te vloeken.
Hij is nog ontsnaptl raasde hij. Hij is ge-

holpen geworden. Kijk, de strop is aan het touw.
En hier triggen de doorgesneden ban'den van zijn
handen...

Een der Indianen boog zich en scheen een
rpoor op den grond te zoeken.

- 
Licht beter bij, zei hij tot den fakkeldra'

kLr.

Dan beweerde hij, dat Flint geholpen was ge-

worden door een, Indiaansch ,meisje.

- 
Ha, zoo... dus hebben we buren! riep

Block,nijdig uit. Daar zal Flint zitten en we halen
tn



er hem:v:g. Hlj is onze gevangene! Vooruit, niet
getalmd! Ik wil mijn wriak!

,De mannen namen hun wapens, en de Indiaan,
riie Ellens spoor.ontdekt had- en een sl";; ;;J-vinder was, wees den we,g. Hij kroop som, 

"1,een snuffelende hond over den grond.
Block herhaalde telkens, dat Flint niet zou ont-

lçomen. Hangen ,moest de cow-boy!
Na een wijle bleven de schurken staan. Ze za-

een het schijnsel van een kampvuur.

- 
Daar zitten de buren, fluisterde Block. De

vraag is nu, hoe sterl< ze zijn.
De padvinder zou 't ondeizoeken en verdween

als ,een sluipdier in het gewas... Hij beef gerui-
men tijd weg en vertelde wat hij zag.

- 
En Flint? vroes Block.
Dien heb ik niet gezien.

- 
Hebben ze hem dan al laten loopen. ,, Zes

man... en wij zijn gevijven. We kunnen ze in
cien slaap overvallen, sprak Block. Ik zal ze leeren
zic'h me't onze zaken te bemoeien. En voorzeker
hebben ze Flint ergens verborge,n in een hut. Die
cow-boy zal niet te voet in den nacht verder rei-
zen,

De bespieder verteld,e, dat de groep paarden
bezat.

- 
Dan maken we een goeden buit, zei Block.

tr)at zijn van die flauwe Indianen, welke zich aan
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de boeren onderwerpen. Dat is hun zaak, maar ze
moeten zich niet in onze zaken mengen.

Er werd raad gehouden.'En de schurken beslo-
ten zich te verschuilen, tot die andere groep in-
geslapen was.

Ellen was ,naar haar paardje gegaan. En ze
merkte, dat het dier beefde, en ,angst gevoelde.

- 
Er is gevaar, beweerde ze tot haar vader.

Er zijn misschien wilde dieren in de buurt.

- 
'We hooren toch niets, antwoordde de ,oude

Indiaan.
Ellen vertelde hoe onrustig haar paard was.

- 
Misschien is die rooverstroep dichter bij ge-

komen, oordeelde een der broeders. I)< ga eens
voorzichtig zien.

En nu speelde hij voor bespieder. Hij kon ook
door het struikgewas kruipen.

Na een kwartier keerd,e hij terug. FIij was i.n-
gelicht.'Hij had Block en zijn trawanten hooren
praten.

- 
Ha, die kerels willen ons overvallen, zei

Ellens vader. 'We zullen ze voor zijn.

- 
Was Toddy niet bij die mannen? vroeg El-

len.

- 
Neen...

- 
O, waar mag hij dan zwerven!

Ze was zeer bekommerd om den afgedwaal-
cie broeder.

Haar vader nam nu maatregelen. Hij was een
t5



dappere, onverschrokken man, al beminde hij
.{en vrede.

En zijn troepje vertrok door de heesters,. Ellen
bleef alleen bij de paarden...

Bloci< en zijn kornuiten dachten aan geen ge-

"ll:. 4: lagen op het gras, in hun *rrr-t"l* !"-
wikkeld.

Flots hoorden ze geschreeuw vlak bij. En
ze waren,omringd door gedaanten. 'Wapens 

be-
dreigden hen.

Block ,beefde van angst, en bood geen veï-
?.!, walt eigenlijk was hii een verachtelijke
lafaard. De andere blanke sprong op. Hij kràeg
een slag met een strijdbijl en tuirneide btroedenà
r;.eer.

De Inldianen gaven zich over. Ellens vader had
touwen rnee'en liet zijn gevangenen binden.

Block beweerde, dat hij geen tr<waad in den zin
had gehad

fulaar hij hoorde hoe zijn gemeene plannen ont-
dekt waren geworden.

Ellens vader vïoeg aan een der Indianen of de-
ze geen nieuws had over Toddy, zijn zoon. De
roodhuid, die op genade hoopte, vertelde, dat
Toddy wel bij h.n w.s gewejest, maar op ,een

nacht verdwee,n. Hij had niet gezegd, dat hij zou
vluchten.

De Indiaan bekende ook, dat Btrock Flint had
willen dooden" rps ,gevantgenen werden naar 't
l6

karnp gesleurd. In den nacht keerde Ëllen's broe-
der, die Flint begeleid had, terug. Hij was mee ge-
weest tot nabij het ,fort Bell. rEn in machtelooze
woede en in angst orn zijn eigen lot, moest Block
vernemen dat de ,cow-boy veilig thuis was ge-
raakt.

II I.

'En ja,'Flint lag op dien stond rustig te slapen.
Hij had eerst zijn ouders moeten wekken, want
een eind in den nacht pas, was hij op de hoeve
aan'gekomen.

En dan had hij zijn avontuur verteld.
Hoe schrokken zijn ouders, zusters en broers!

Maar ze danktera rGod voor de redding. En met
ontroering dachten ze aan het Indiaansch meisje.

Eindelijk dan toch was,Flint te bed gegaan. Vu'
rig dankte hij GoC voor zijn bevrijding.

Flij sliep rustig in. Toch bleef hij 's morgens
riiet lang liggen.

Hoe heerlijk scheen hem nu 't leven 'toe! 't
L.,eek of hi,j uit'een boozen droom kwam. Maar
eil dat vreeselijke was toch echt gebeurd!

Plots ontroerde,Flint. 'Hij zat bij moeder, in de
l'euken, toen hij blij gehinnik hoorde. Was dat
van Dick?

De cow-boy snelde naar buiten. 'En ja, 'daar
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stond zijn tr'ouw paard en van vreugde likte het
zijn meester de handen.

- 
Wel, beste Dick, ge zijt aan die schurken

ontsnapt! zei Flint overgelukkig.
Hij vermoedde niet hoe Ellens' troep zijn

paard had veroverd. en het tegen den morgen liet
loopen, wel begrijpend, dat het r.echt naar de hoe-
ve van zijn baas zou snellen.

De ou'ders, de broers en zusters, allen kwamen
Dick streelen! 't Was als een huisgenoot, die te;
rug keerde.

Flint leidde Diclc dan naar den stal en verzorg-
de het uitstekend...

Zooals we reeds verteld hebben, stond de hoe*
ve met eenige andere bij een versterking, die fort
Bell werd genoemd. Daar verbleven soldaten, d,ie
de boeren hielpen bij a"anvallen van roofzuchtige
Indianen, en ook nietswaardige blanken. Men was
hier dagen rijdens van de naaste stad.

In het fort waren oolc een kerkje en een school,
en eenige winkels.

Flint ging naar het fort, om Percy, den kom-
mandant, mee te deelen, wat er hem overlcomen
was. le'der moest het aangeven, wanneer hij roof-
zuchtige benden in den omtrek had bemerkt.

De kommandant luisterde belangstellend toe.

- 
We zulen 's nachts de wacht houden, zei

hij. En wee, als die kerels drichter bij durven ko-
lnen.
i8

Liever had Flint hem hooren zeggen, een klop-
jacht in het bosch te houden.

'Maar de kommandant verwijderde zich niet
gaarne ver van het fort.

Er wachtte Flint ,echter een verrassing. Toen
hij 't fort wilde verlaten, naderden eenige India-
nen, die de Amerikaansche vlag zwaaiden. ,Dat
waseen sein van vrede.

,De roodhu'iden mochten vreedzaam naderen.
De menschen ,en soldaten uit het fort kwamen
nieuwsgierig zien. En tot zijn vreugde herkende
Flint broeders van El'len. Hij begroette hen harte-
Iijk.

Die mannen kwamen als a,fgevaardigden van
hun vader. Ze deelden mee, dat Block in hun
macht was. rDe kercl had hun willen overvallen en
l.rerooven en verdiende daarvoor straf van de
roodhuiden. ,Maar hij had ook;Flint het leven wil-
len benemen. En daarorn was Ellen's vader be-
reid Block aan den kommandant uit te leveren.

D. overÀt. van het fort zond eenige solCaten
met een luitenant mee.

Flint noodigde Ellens broeders uit nu toch mee
te gaan naar zijn ouders. Ze bel:ofden weldra een
bezoek te brengen, maar thans vervulden 2e een
opdracht van hun vader. Ze overhandigden Flint
het goud, 'dat ze in Blocks zak gevonden hadden,
den prijs der verko,chte paarden. Ze reden dan
met de sol'daten heen. 
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Na den middag werd Block geboeid binnen het
fort gebracht. Ellens vader had de roodhuiden
zetrf behouden om ze voor den hoofdman van zijn
stam te leiden. ,De tweede blanke was in den
nacht gestorven.

Block zag doodsbleek en beefde over al zijn
Ieden. Flint vertoonde zich niet. Hij wilde den
gevangene niet bespotten.

iBlock verscheen den volgenden dag v66r de
rechtbanl< van het fort. De kommandant, de lui-
tenant, twee boeren ôn de schoolmeester '\ryaren

de rechters, want hier bestond nog geen bestuur
als in de steden.

Flint werd rgedaagd om te vertellen, wat er in
het woud gebeurd was. Hij verhaalde het naar
waarheid. Bloc'k keek nu zeer deemoedig, beken-
de en vroeg om genade.

- 
Gemeene kerel! riep de komman'dant uit.

Roover en moordenaar! ,En een eerlijk,. mensch
zoo folteren! Ge verdiendet reeds straf om uw
vroeger verraad. Maar rdan nog Flint het leven wil-
len b-enemen op zoo'n wreede wijze. 't Is dui-
velsch van u.

Block werd ter dood veroordeeld. Men was toen
streng in de forten. Maar men had ook dikwijls
met doortrapte schtlrken te doen, die boeren en
hun gezin vermoordden, hoeven afbrandden, het
vee roofden...

Veel eerste pionniers der Amerikaansche vlak
zo

ten, naarstige zwoqgers, hebben in de eenzaam-
heid vreeselijk geleden door rooversbenden.

Block zou aan de galg gehangen worden. De
terechtstelling moest den volgenden morgen
plaats hebben.

Somber zat Block in de gevangenis van het
fort. Twee soldaten hielden er .de wacht. Ze lie
ten den geestelijke door, die met Block wilde
spreken.

In het hok hing een lantaarn, 'die een flauw
licht verspreidde.

- 
Block, ik kom u op den dood voo:bereiden,

zei de geestelijke.

- 
C), vraag liever genade voor mij ! smeehte

cie gevangene.

- 
Dat heb ik gedaan, maar de kommandant

vail uw straf niet veranderen. Dus Block, heb
geen hoop meer op dit leven. Denk aan de eeu-
wigheid. Morgen zult gij v66r God verschijnen,
en ge weet zelf 't best dat ge veel kwaad heht ver-
richt. Maar voor elken zondaar is er vergeving.

- 
Ik wil niet sterven... ik durf niet! kermde

de veroordeelde.

- 
Hecht niet meer aan dit leven. Ik heb den

heer Percy gevraagd uw straf te verzachten...

- 
O, ik wil werken als 'een slaaf ... En ik zal

me beteren.

- 
De lcommandant weigert genade... Schik u

in uw lot.
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De geestelijke sprak over berouw en boetvaar--
<ligheid. Hij bad ltr,id op.,Maar Block herhaalde
telkens dat hij niet durfde te sterven.

Lang bleef de geestelijke bij den gr?vangene.
Block werid kalmer en luisterde dan toch.

- 
Jesn ge hier met uw vr'ouw woondet,

rvaart ge een tijd een braaf mensch, zei de geeste-
lijke. Toen zijt ge gaan drinken. En om geld voor
drank te verkrijgen, wet'dt ge een dief ... Maar er
is vergiffenis voor oprecht berouw.

- 
O, had ik maar inaar mijn vrouw geluisterd!

riep hij wanhopig. Zij was zoo goed... en ik werd
ruw en ik sloeg haar. Ik maakte ze ziek van ver-
crriet... Door mijn schuld stierf ze.

De geestelijke troostte en bemoedigde Blocir.
't Was laat, toen hij heen ging. Hij beloofde 's
morgens vroeg terug te keeren.

En 't was pas licht, toen hij weer de gevangenis
betrad.

- 
Moet i'k waarlijk sterven) vroeg Block. O,

vraag toch genade voor mii! Ik zal me beteren!

- 
Straks komt de kommandant... ik zal nog

eens met hêm spreken... .lk vrees, dat het niet
helpen zal... Denk aan de eeuwigheid, Block.

De geestelijke bleef bij den veroordeelde.

Eenige menschen 'troepten samen.
de terechtstelling zien.
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Ze wilden

- 
l(sp1 Flint,niet? vroeg er een aan een jon-

g'en man, 'Walter, een broer van den,cow-boy.

- 
Neen, Flint wil niet kijken, antwoordde

Walter.

- 
'1ZoF anders pl'ezierig voor hem zijn Block

eens te vragen, of hij het prettig vindt ,een strop
om den nelc te voelen.

- 
Flint is zoo niet, hernam'lValter.

De kommandant verscheen met soldaten en de
mannen, die in de rechtbank gezeteld haclden. De
deur der gevangenis werd geopend. ,En soldaten
brachten Block buiten.

De geestelijke vroeg aan den kommandant:

- 
Is het niet mogelijk toch genade te verlee-

nerr')
De heer Percy schudde 't hoofd.

- 
Neen, antwoordde hij. Ik zal een voolbeeld

stellen. Er zijn binnen het fort nog kerels, die wel
eens het gedrag van Block 'zouden willen vol-
gen. Ze zullen nu een waarschuwing hrijgen.

- 
Ik zal me beteren ! riep Block. Laat rne wer-

ken, met een ketting om mijn lijf... Ik heb be-
rouw...

- 
Ge zu'lt uw straf ondergaan, besliste de

kommandant. Ge hebt u een onmensch betoond,
door zoo'n wraak te bedenken tegen Flint. En ge

zwierft met Indianen rond om eerlijke blanke
menschen te berooven.

De geestelijke plaatste zich naast Block en zei:
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- 
Aanvaard de straf als een boete voor al het

k.waad. En hoop nu alleen op God.
Block wankelde van vrees. Soldaten grepen

hem vast. Ze duwden een zwarten kap over zijn
hoofd.

En zoo werd de veroordeelde naar de galg ge-
ieid. De kommandant las hier het vonnis voor. De
géestelijke bad luidop.

En toen werd de straf voltrokken.
Block werd dadelijk begraven. De menscb^'r

gingen heen...
Flint was dien morgen met de paarden van zijn

.uader naar de vlakte gegaan en liet er de dieren
grazen... Hij had de straf van Block niet willen
z-ien.

Een weet< later kwam Ellen met haar vader en
broers bij Flint's oqders op bezoek.,Ellen vertelde,
dat Toddy waarlijk bij de bende van Block was
geweest, maar die spoedig verlaten had. Hij wilde
toch geen roover worden. Hij was nu terug in 't
eigen kamp, beschaamd, doch geheel veranderd.
En Ellen was daarover verheu'gd.

Het Indianenrneisje kreeg van Flint's moeder
geschenken. En haar vader kwam later vo,or den
hoofdman van zijn stam en sloot met de bewoners
ran fort Bell een verbond van vriendschap"
24
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Zoo kwam er weeï vrede op de prairie.
Flint werd later zelf boer. Maar gaarne toch

ging hij altijd op de jacht. Nu en dan rookte hij
met de Indianen de vredespijp.

EINTDE.
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HET SCHIP DER \ryOESTIJN

Met recht lcan men de Sahara een zee noemen,
waarin golven van zand zich op en neer bewegen,
kale rotsen om'hoog steken en hier en daar een
case een gro€n eiland vormt.

Het schip, dat de reizigers door ,deze zandzee
riraagt, i,s de kameel. Met een last op zijn rug, kan
het veertien kilometers in êên ruur afleggen, en
dat dagen achtereen. 'Wanneer het plantaardig
voedsel ontvangt, 'kan het weken lang bui-
ten water.

Onder de kameelen is een soort, die zeer ge-
zocht is om haar fraaien bouw en bijzonder vlug-
heid: dat zijn de Heriën (loopers). Arme lieden
liunnen zulk een herie niet bekostigen. Vandaar
tlat vele woestijnbewoners met zekeren afgunst
neerzagen op Ahmed, een der armsten onder hen,
die echter zulk.een dier bezat. Op een tocht door
de woestijn ontmoette Ahmed een nog zeer jon-
gen kameel, die een klagend geluid deed hooren,
terwijl hij hongerig bij het reeds verstijfde lichaam
van zijn moeder nederlag. Ahmed bracht het ar-
me dier in zijn tent. Zijn kinderen waren er na-
tuurlijk zeer blijde mede. Zij liefkoosden het, ga-
ven het van hun eten en maa'kten een nest in een



hoek der tent. Zoo groeide het als een lid van het'
gezin cp, deel'de spijs en woning met hen. De jon-
gens leerden het knielen, opstaan, lasten dragen
c'n zich op bevel naar linhs of rechts omkeeren,.

Solimin w zaa noemden zij het 
- 

was aller
lieveling. Onder de buren was wijd en zijd dan
ook niemand, die een herie be2at! En wat leek hij
fier bij een gewonen kameel d,ie ook Ahmed toe-
behoorde.

Sommigen boden hooge sommen voor het dier.
Hiervan wilde Ahmed echter niets weten; wan-
neer men er op aandrong, werd hij zelfs boos en
antwoordde:

- 
Denkt gij, dat ik u rnijn zoon zou willen

verkoopen, mijn hartekind? Evenmin qeef ik
mijn Solimin weg!

Solimin hing ook trouw aan hem en aan'zijn
gezin, hij was voor hen volgzaam als een lam.

Een jaar latei kwam Ah'rned in'de grootste be-
nauwdheid. Hij keerde met zijn zoon Mustafa van
,een lange reis 'terug en naar de gewoonte der
woestijnbewoners hadden .zij'zich gedurende het
warmste ged,eelte van den dag te slapen gelegd.

Plotseling zager" zij zich echter omringd door
,een troep Arabieren, d,ie tot een vijandelijken
stam behoorden. Ahmed én zijn zoon verdedig-
den zich, werden beiden gewond. En wat vermo-
gen twee menschen, tegenover twaalf aanvalle,rs?
In vijf minuten was alles beslist. 'De vijanden
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spoedden zich weg en toen Ahmedl weder tot zich
zelven gekomen was, zag hij, dat men zijn ka-
rneel, zijn bagag'e en zijn geld had medegen'o-
men, en 'dat Mustafa roerloos op den grond
lag. Hij dacht dat hij dood wasl Plotseling maakte
Mustafa eenige beweging. Zijn vader boog zich
crver hem en begon hem te wrijven. Dit middel
werkte.

- 
Zijn zij weg) vroeg de jongen.

- Ju, mijn zoon, ,zij zijn weg' maar zij heb-
ben ons alles ontnomen, ook onze Solimin.

Toen vader en zoon een w'einig tot rust geko-

men waren, bespraken zij hun toes,tancl. Ahmed
wis't een oase in de nabijheid, die zelden bezocht
werd, omdat er weinig groeide.

Zij gingen,langzaa'm voorwaarts. De vader zag

troe smartelijk zijn zocn het loopen viel, hoe hij
g,eduri,g op zijn lippen beet, opdat toch maar geen

kreet van smalt hem zou ontsnappen''- 
O, va,Cer, riep hij, zie eens. de roovers heb'

ben een zak rnet dadels van ons verloren !

Inderdaad he't was een groote zak met dadels,

waarschijnlijk van den rug van een dier kameelen
gegleden. De last was beiderr volstrekt niet te
ii""r. Toch hadden zij nogeen moeilijken tocht'
pe arme Mustafa sleepte zich voort en daarbij
viel de nacht in. Toen d" *o"g"n aanbrak, hadden

.zij nog niet de helft van den weg afgelegd, die

hé.t nà, de oase moest t rengen. 'Eindelijk was de
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oase bereikt. Als hemdlsche muziek klonk hun
Ï.et murmelen van een bron in de ooren. En hoe
smaakte hun dit brat<ke water niette'genstaande
zijn zoutachtieen smaak.
. Een geheelen nacht bleven zij hier liggen in de
,schaduw van acasia ,en cactus-struiken. Zij ston-
den slechts op om te drinken 'en s'liepen dan aan-
stonds weer in. Ze waren ziek.

In de'zen toestand braChten zij drie tot vier we-
ken door. Het scheen hun wel een jaar toe. Zij
rverden hoe langer hoe zwakker en treuriger ge-
s'te[nd. Op een morgen bleef hun slechts een da-
del als gemeensohappelijk ontbijt over. Ahmed
gaf ze aan zijn zoon en zeide:

- 
Eet voor de laatste maal. We moeten ster-

ven.
rPlotseling vernamen zij een geluid als van een

lrlokje. rMustafa hief ziCh op en zeide:
__ Droom ik o,f is het u oo'k niet, alsof gij het

klokje hoordet van onzen Solimin?
Cinids naderde een karavaan. Voorop stapte

een fraaie'kemel. Het was Solimin.
En zijn laatste krachten bijeenrapend, laat de

jongen een welhekend geluid hooren.
Solimin blijft staan, den kop keerend naar den

lç.a,nt van waar het geluid komt. Nu roept Mustafa
nogmaals. ,Daar werpt zich het dier op den grond
om zijn rijder af te werpen, en spoedt zieh in snel-
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Jen draf naar zij,n meesters, voor wie hij aanstonds
op de knieën gaat liggen.

- 
Laat ons vlug opstijgen, vader. Wij hebben

geen oog€nblik te verliezen, riep Mustafa, die als
het wane nieuwe levenskrachten scheen ontvan-
gen te hebben.
De roovers volgden Solimin en waren reeds dich-

bi1. Ze tienden luid. Stofwolken omringden vader
en zoon, maar zij zaten op den rug van Solimin
en pijlsnel draafde het trouwe schip der woestijn
rnet hen wog. Na twee uren waren beiden aan alle
gevaar ontkomen en op weg naar hun tent, waar
hun rust en versterking wachtte. Wek een vreugde
om hun terugkeer. En wanneer het mogelijk was
Solimin nog meer liefde te bewijzen dan v66r
ctezen, dan ontbrak het hieraan niet.

En om het'dier boven alle anclere kameelen te
verheffen, noemden zij het niet meer Solimin,
rnaar << zegen-aaqbrenger >>.

EINDE.

{De boe}rjes der <( Kinderbi'bliotheek >> kosten nu
60 centiem. 'De volgende week verschijnt de roe-
rende geschiedenis der heldin en rnartelares Jean-
ne d'Arc.


