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JACK, DË, COW-BoY.

L

Over vele jaren reisde een lclein gezelschap door een

dicht bosch vao Kentucky, een der vruchtbaarste land-
streken' van Noord-Amerika. Maar t-oen woonden er
nog niet veel blanlcen, als nu, rryel veel meer Indianen
of tcodhuiden.

Het gezelschap bestond uit twee mannen, een vrour/t
en drie nog zeer jonge kinderen. 't Groepje reisde in
een ruwen, doch kloeken wagen, met een huif bespan"
nen en door een paard, getrokken.

- 
![4 wordt het al donker zei Jim But]er, een der

mannen.
*- Ja, antwoordde Tom, zijn broer; Me dunkt. we

rfroesten hier maar uitspannen.
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* We kungen'toch niet ver meer van hert fort Clarl"
aijn. Onze gids beweerd'e dat we he,i voor den avond
zouden beleiken, hernam Jim.

- 
Ons paard is doodmoe, het zakt haast door ;i-rn

i)ooten, rrerkte Tom op. En we zor.rden in 't donl.rer
,,'ok kunnen verdwalen, Op, wat ze hier een \.veg ilce'
men, schokt de wagen aJ zoo vreeselijir, rvat zo'-i het
zijn moesrten we buiten die sporen geraken ?

l.Jitspannen dan ma,ar, stemde Jim toe.
De vrouw keek van onder de huif en vroeg :

.__ Blijven we hier ? '
,- -la, Mary, antwoorclde Jim, die nret haar g,e-

l.rouwd was.
* fle kinderen zijn al in slaap gevallen, zei de

'rrou\^r',
*-1[iel, N4ary, bereid ons vlus een avondmaal en

leg u dan ook ter ruste. Voor'Tom en rnij zal er niat
veel van slaperr koinen. We houden cle wacht.

jim zocir,t 'wat droog hc"'ui en stak het aan. Uit den
î.1/agen haalde hij drie ijzeren stav-^ri en plan,te die in
den grond, boven het vuur, zoodat ze met cle toppen
bijeen lçwamen. I"{ij bevestigde er een ketting met een

haak aan. Ep aan cle ketting werd een ketel gehangen.

ln den wagen iag een vaatie viâter. En h4ary bereidde
thee, en sneed dan brood"

Geclrieën aaten ze in den rossc:r .chijn van iret vuur
er zlr'ijgenrl eebruilçten z': Lrun avondmaai. Al rqeken
vraren ze op reis. Ze kvrarrren uit Engeland, en wilden
in Amerika hun geluk h'eproeven. Een derde broer wae

*4*

lang vocr hen vertrokken ei. -bszat in Ken.l'rrck.v een
hoeve. En Butler en Mary met 'fom gingen naar hem
tae. Ze hadden door t-:en woudlocper re:q"ls i:ericlli ge-

zonden van hun aairkomst in u.i,: nieull:e ',vereld..
Land lag er Sinrjer {enu-cg. -^,,!rJ e,i w-oest., rnaai: on-

vruchtbaar, en dat cp naarsiige handen w;lchtto.:, om
ç:,;ede r.;ogsrten voort te brengen.

I\a het avondn-raal sprak Jim e,:'r llcb.ri ll.it cjr .r,r{rlf:
.ra. Gads bescherming in rJ'r;a nacht.

'îar.v* legcJe zic.h *"lan teï ïL!r,te bij haar kincieren in
dén lvagen, onn-[,:r cle hr.rif. I)aar \\ri]àrnâ sty,:rcizai;ken
t:n slontlen kisten met ievensiric.lcielern, kleeren en wal
huisraad en Ianclbouwgerief.

De lnannen huldei:r zich in lrun nrantel cn blerrcu
'lrij het ,tuut:. .Ze staken een pijp urp.

- 
Ge kijkt zoo strak, Jirr. zei'l'om na een ii.icl.jer.

-- ik ben niei erg qerust... Onze laai:se sicis riic r';,:
in 't fort iDeil gehuurd hebben" hielri zijn 'r'e'ûor":i niet.
I{ij lieeft ons r,/an mictrdag verlaicn, zeqg*nd. dai we
nu niet rneer kond€n verdw-aien. L'-n hij ;noest ons
,raa". fort Clalck brerrger.r. Zoo -.,^zas het ai:li,rerc[. I),rln
ciat we hem vooroin bstaald hebLera !

- 
Och, zrsa zijn c{ie kr:rels I Als ze irur: 1oc.n berit-

ten w-illen ze dadelijk weer wat verCielen err ;:e maken
;:.ich van hun aangcnotnen werk af. lr4aar alg we clle irlo-
len van de wa'gcns r.cleen, clir: irie;: I/tr.e(el rerien, ko,
rû€'n we te CJi-lrck aan.

*- [k bei. ult:t bang tr'l ..,cr.:]i.vai*n.,. fr,4r,,nr rlir: giris
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i:eviel rne niet. Hij zag er een oneerlijken kerel uit' En

varr morgen is hij wel een kwar,ter van ons weg ge-

lr-eestt dieper het bosch in, Hij beweerde een verdacht

geluid te hebben gehoorrd en wilde eens spe,uren of er

rleen Indianen in de Luurt waren.

Hii had immers niets bemerkt, dat reden tot onge'

rustheid gaf, zei Tom.

--- Op het fort Dell heeft men ons mee$edeeld dat

er niet alleen Indianen, maar oc,k rocrfzuchtige blanl:en

il de hosschen zwerven' En ik kan't niet helpen, maar

seclert lan middag denk ik altijd, dat onze gids nret

.-iie scheimen in betrekking is'

_- Ji* toch !...
-* Toen hij zich in den voormiddag verwijderde,

was het misschien om zulk een schavuit irn te lichten'

-- Over onze afwezieheid in het bosch ?

__ Ja. En wie weet komen de booswi,chten ons niet

Lerooven.

- 
{vms landverhuizers als wij, Jim ?

- 
We hebben wat geld, een paard, een wagen' le-

vensrniddelen' Zulk geb,refte steelit alles'.. Daarom zou

ik nog gaarne fort Clarc!< bereikt hebben !

-- Ge oordeelt fe streng oùer onzen gids, rneende

Tom.
Maar hij keek of de geweren goed in 't bereik lagen,

rvant zijn broer lcon toch gelijk hebben'
* Cod geve dat ik me vergis, hernam Jim'
Weer zwegen ze cen wijle. Om hen heen was het

-6-

pl.rlrtËg stii. Ais reuzÊn stonjen jr., j. h"*g. âilÈfuu
Irilôrncn van het onrzief elijk woud.

* W;lt gij wat slapen. doe het maar, zei Jim Butler
ia een wijle. Ik zou zelf toch geen oog kunnen sluiten.'k Heb vrouw en kinderen en .moet clus nog waakza-
rner zijn.

- 
Alsof ik ook niet mijn leven geven zou voor uw

l\4ary en de bengels, sprak Tom har:elijk. 'We houden
samen de wacht. En God ,i$ met ons

- 
lVie weet zijn we nog niet heel ver van het fort

Cjlark. De gids kan wel gelogen hebben.

- 
Volgens de mededeelingen te Dell moeten .we

er zeker.morgen aan komen.
Maar de nacht begon pas. Tom , verzamelde nog

rvat hout, voor het vuur, want 't werd kouc{.
Plots sprong hij naar zijn geweer.

- 
Een Indiaan I zei hij o,p gedempen toon tot zij,n

l;roer. Ik zag hem tusscÀen de boomen.
Ook Jim snakte zijn wapen op. Maar een,skiaps

i<lonk woest geschreeuw en waren de broeders door In_
dianen omringd,. die er in den rossen schiin van het
rruur akelig uitzafen. Tom loste nog een schot maar
eigenlik hadden de mannen geen tijd meer zich te ver-
,Jedigen. Ze werden vastgegrepen en gebonden.

Mrry *u" wakl<er geworden en keek van onder de
huif. Ze schrok geweldig. Reeds stond een der roocl-
huicien bij haar en trok ze van den wagen.

---- O, mijn kindertjes ! schreide de vrouw. En Ji,m...
en Torr ! Menschen doet ons geen kwaad. Wij zijn
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irrrne larldverhuizerr !

Ze 'a,ilc.le zich teqel . lien Indiaan verze,tten rnaar *r',rt

i<.-,n ze cloen J Ze wet,4 r4eclwongen op den grond te
qaan zitten.

Een der roodhuicien spraL wat Engelsch en zei :

- 
Bleehgezicltten, onze vij;rncien. ". ffroeten hier niet

komen. is dit ons land. Zullen 'uw scalp hier aan boo-
men hangen.

Jim huiverde. I-lij wist. wat die bedreiging betee-
kende. De wreede,kereis z.,uden hem en Tom en Ma-
ry en zeker oolç cle ktnderen dooden en c{e bovenhuir{
van het Loofd met dcn haardos, aan een stanr nagelen.
tot afschrik van andere blanken... Ti/as dat het einde
van hun reis, van al hun verwachtineen, hun iong le-
.zen ?

Mary -.rneek,te om gen;rde.

In het schijnsel van heL vuur elirrsterden de wapens,
twee roodhr-iiden keertlel den warJen met den voor-
kant rraar het viu:r, on1 meer licht te hebben tot na-
zicht van hetgeen zich rnder dr, huif bevond.

-- $/lijn kinderero I e-ilde de moeder. O, doet hun
tcch geen kv"aadl lff/at hebben de schaapjes u misdaan?

Jim Butler wrons zich om zijn banden te verbreken.
A! zijn vaderlar^dsliefde laaide op. Maar hij was mach-
teloos.

De Indiarren openden eerst de kisien, nieuwsgierig
om hun bluit na te zien. r\ilen sionden er onl heen. En
dr, beger:rlijkheii blcnk in hun oogen. E*r, urlà*, k.rr-
de ook hr:t paard, dat aan 't grazen was.

*B-

Maar dan galmde een kreet door 't bosch, gevolgd
door geschreeuw, als naderde er een groote, wilrle
rroep strijders.

.--- f,J6g India.nen, zei jim t:o,i 'I'oin. Misschien be-
vechtcrr ze elkaar...

Even straalde de hoop in zijn hart.
De rooclhuiden moesten dcn eersten kreet heri<end

hebben, w'ant bijna alien riepen clr,nzeifclen nitam:
<<Eaeie>> dat is <-Arentl>. Er, ze schenen gert'eldig te
schrikken.

Schoten i<nalden err tweÊ ildianen stontten neer, De
andererr sloegen op de vJucht. tremand hoog zich over
jim en sneed zijn banden los. Een tweede deed !ret-
zelfde met Tom. Het waren blanken.

- 
Cered ! juichte Jim Bu,tler...

- 
Neemt, u!\,' vrapens 1 zî.i eefl der- verlr:,ssers. VtruÉi,

schieten tuséschen de boomen ! Ze moeten deni<,en dat
we met velen zijn...

En onophoudelijk l.-nalden de schoten, ierugrlekaatsi
door het woud. 'En hij, die J<: Arend schee,n re heeren,
herhaalde voortdurend zijn ,wilden lireet, to.t hij zei,
dai het genoeg was.

- 
Ge hebt ons het le.ven qered, sprali .]irn ontroerd

God zond u terechter tijd.."
-- lk ben Jack, cow-boy }:ij uw broeder, baas .iohn

Butler, sprak de een. l1n deze man is Arend, de woud-
looper. W'e mogen hier niet blijven.., rve rr-roeten in
, ens door naar fort Clark.

*. Ja, gaarne, zei Jim. Gij zijt dus in clienst bij
mij'n broer ?

_s_



- 
llç vsyrnoed, d'at gij getweeën, ,toch Jim en Tom

Butler zijt, hernam Jaclr.

--" Ja,,.

-- 't Zou haast niet anders kunnen. De baas ver-
wa.chtte u.., Hi; vroeg me eens uit te zien, en ik reed
verder dan ik eerst rr.eende te doen. Maar 't was om-
dat ik Arend ontmoette. Hij ver,telde, dat er India-
p.en in de buurt waren en ik maakte me gngerust vooÏ
.r. Ik wilde tevens nagaan, wat de kerels nog in den zin
hadden. Ze vallen nu en dan de hoeven aan en 't is
goed, als we op o,nze hoede zijn. We hoorden een
schot,.,

- 
Ik was het, die mijn geweer afvuurde, zei -forrr.

...--- Dat schot was voor ons een teeken, da.t ex iets
gebeurde, vervolgde Jack. En ik dacht dadeiijk aan
u. We kwamen Goddank nog bijtijds, hé, Arend )

- Ja, ant'woordde de woudlooper, een man als een
boom en in een pak varr ruw leer gehruld. Maar, ver-
babbel nu den tijd niet, vermaande hij.

--- '1 !s waar, zei Jaek.
'...-- O, God zal u zegenen om uw bezorgdheid voor

ons, zei Mary, en ze sprak over de bedr,eigingen der
Indianen.

Ze beetde nog van ontzetting en keek sehuw naar
de twee doode l,ndianen.

- 
Uw paard is vermoeid, zooals ik zie, merkte Jack

op. Het mijne staat daar wat verder aan een boom qe-
Lronden. 'k Zal het voor den wagen spannen.

,A,rend was altijd te voet en hij maand,e den cow-boy

- l0 -

to,t spoed aên. Tevêns scheen hij aandaohtig te luiste-

;.:n. Hij was een woudlooper die boodechappen deed

voor de boererr en brieven overbtacht van fort tot fort.

En vooral lette hii op de doeninS der Indianen en

spionneerde ze af, wanneer 2e rooftochten in den zin

hadden.
Arend waarschuwCe dan de forten en hoevebewo-

ners. Hij was zelf een moedige strijder en de roodhui-
den vreesden hem en kenden zijn lcreet, zooals nu ook

sebleken wae.

Arend had 't vuur uitgedoofd.

- 
'g \ffas eigenlijlc onvootzich'tig dat ge vuur ge'

rrraakt hebt, zei Arend. Zoo konden de lndianen uw
verblij fplaats bemerken.

Jim Butler sprak cian over den zonderlingen gids-

-.Hoe 
zag die man er uit.? vroeg Arend.

En nadat hij de beschrijving gehoord had, helnam
hij :

-,p31 
is Picker. Ik wantrouw hem ook, maar stel-

lige bewijzen tegen hem, heb ik nog niet.
Intusschen waren de kisten opgeladen en zette de

wagen zich in beweging. De twee dooden bleven lig-
gen. Mary had zich rn'eer uitgestrekt bij haar kinde-

.ren, die nie'ts van den overval bemerkt hadden. En vu-
rig dankte vrouw Butler God voor deze redding.

- 
Hoe ver zijn we van fort Clark ? vroeg Jim aan

Jack.
Zeker vier uur rijdens met ons gangetje valr nu.

- 
Dan wist de sids, dat we er niet voor den avond

-il-



k,rncien k,,rterr tn heef i hij ,rns voorqèlôqen ,:oreleelde
.f iru.

-* ik zzrl oti!: eens o1' di.:u l)ick.r iciten, ri erzeker.ie
Jack.

- 
En hoe rnaakt rnijn broer het) informeerde Jim.

--- lleel goed... De lraas was blijde dat ge komt. En
uvr'bloklruis is al qereed, er uw lanctr afeebakend. Maar
c,le haas en de bazin willen, dat ge eerst op hun hoeve
verbiijf t.

7.oo trak het troepje door den nacht. Arend, de
lvorrciloôper, riprak niet, cioch hield clc.: ooren gL'splitst.

il.

Ï)u la.tdv.thuizers in Kentticky hadden het niet ge-
maki.-elijk. Ze moesten h;rrd werken, maar dat deerde
l;un r-riei. Ergcr rvas het, dat er steeds gevaar dreigde
van intliirnen, die hun paarden en vee wilden rooven
en de <ir[,:e];gezic]rten> r;aarne cioodden, al w-aren er

ooL< vreeclzame stanrrnen,
Om rneer tegen jie aanvalien beveiligj te zijn, lag

,,:r hier en (i?aar hij een qroep hoeven een fort, genraakt
var, hocge, aardcir vu-alien, \,vaarin een poort was. Klonk
het a!:rrm, ciat benden rondi-ruiden naderden, dan zon-
de;r Ce boeren h,un vrouw en kinderen met hun vee
binnerr a{c omheining 1/an het fort'en zelf vereenigden
z.- zich tot dèn strijd. in he,t fort waren ook eenige sotr-
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rJaten, door de ïegeering gezonden. 'iiaar werd sohool

en kerk gehouden docr een geestelijke.

.r\ldus had nren hier en daar op die orteindige vlak-

ten kolonies.
R.ond het. fo:l stonden de hoeven, houten gebou-

\rren en ver strekten zich de akkers uit, op d'e wildernrs

verorzerd door vreedzaam werk.
lrlaa-r vrecl.e snaliten de boeren. ,\l'r ze vochten, was

iret uit bittere noodzaak.
Op een dier hoeven woonde al jaren John Butler' de

l'roer van .Jim eu'fom' F-lij leefde hier met zijn vrouw

Anna en vij f kinderen, \ /aarv an de zeventien jarige

Betty, de oudste was-
't '\I/as de avond, waarop Jim, Tom en Mary uret

de kinderen door het bosch reisden'

John Butler, de boer, wa$ al dikwijls ovel en weer

naâr buiten gegaan.

-. Jacl, blijft lang weg, zei hij tot zijn vrou*. Hii
moest rnaar eens gaan zien' of mijn broers nog niet

i<wamen.'. En !n clien tijd kon hij op zijn vluggen Bob

al een heel eind weggereden en weer terrrggekeerd

rijn.
't Was bec{tijd.

Jack had in een der bijgebouwen zijn kamertje en

vôor hem behoefcle de boer niet op te blijven' Hij ging

dus ook slapei-r. Jack reed wel eens rreer laat uit, met

iagers of rnet soldaten van het fort.
De hoeve lag weldra in volkomen rust' Alleen Sam

de groote hond waakte'..
_ 13 *



't TVaa al een heel strulc in den naeht, toen john,i*raè"

ler walcke,r werd tloor Sams geblaf. ,Er moest iets aan
de hand zijn. Er zwierven met de roodhuiden ook blan-
ken rond, echte schelmen, die vooral paarden roofden
en ze in de verre steden verlcochten, Ën de boer dacht
dadelijlc aan zulke kerels. loor Jack zou Sam niet
blaffen en de cow-boy lag zeker al lang te bed. John
Ilu,tler narn zijn geweer. Zijn vrouw vroeg hem toe.h

voorzichtig te zijn.
Behoedzaam deed baas John de deur open. Satn

stond daar den kcp omhoog, als om te luisteren.
__ 'De hond hoort içts in de verte ; op de hoeve is

er geen onraad, mompelde Butler.
Hij zou eens wachten, en stelde zijn vrouw gerust.

De hond blafrte niet meer, maar knorde nu en dan.
Na eenigen tijd hoorde de boer stemmen.

- Dieven zouden zdo luid niet praten, dacht hij.
'Er w'erd op bijzondere wijze met een zweep gedjakt

Ër'r Butler kende dat tÉcken.

- 
Jack, zei de baas. Zou hij daar met mijn broers

zijn ?

Vlug ging hij van het erf, naar den weg. Hij 
'. 
ing

een geluid op, dat't piepen van een wagen moest zijn.
Butler liep een eindje door en riep toen, met de \an'
den, als een trompet, vobr den mond :

* Jack, zijt sij daar ?

* Ja, met uw fanilie, baas ! klonk het terug.
John was verheugctr en snelde de reizigers tegemôet.

- Jim... Tom 1... sprak hii ontroerd.

- t4 
-

Hartelijk begroetten ze elkaar. Mary hacl or"rruslig

gesluimerd na den aanval en rvas nu helder wakker.
'Ze k-warn van den wagen.

* God zij dank, zwagei', dat we hier zijn, sprak ze.

Uw wakkere cow-boy en zijn vr.iend hebben ons het
leven gered.

John Butler moest dadelijk het heele vevhaal hoo'
ren en dankbaal gaf hij Jack de hand.

Maar Arend, de woudlooper, bleek plots verdwenen
Die was wee: aan 't zwerven gegaan.

- 
Anna sta maar op. In plaats van paardendieven

zijn er welkome gasten ! riep john Butler, zoodra hij
binnen trad.

'En al dadelijl< was de ruime keuken vol drukte ,arant

ook Betty, de oudste dochter en George en Bull, twee

zonen, waren vlug uit bed ge'komen om de familie te

zien. De slapende kinderen ,uit.den wagen hadden even
gekreund, maar v/aren niet wak.ker geworden, toen Ma-
iy, Tom en Jim ze in huis brachten en op hun b.d leg-

den.
V-riruw Anna had vuur gemaakt en kofTie gezet. Er

was wel zooveel te bepraten dadelijk eerst over het se-
beurde in het bosch. Jack vertelde, hoe Arend en hij
d,e reizigers ondekten en hielpen" Maar Jack verhaalde
het zonder hoovaardij. Betty, Johns dochter, keek hem

bewonderend aan.

Jack at nog een paar flinke boterhammen en dan

lyenschte hij allen goeden nacht, want hij was moEï

_t5*
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Hij leede rich ter ructe in zijn Lamertje van een zijge-
bouw.

Daar binnen praalte de familie over Engetrand, en
\-erwanten en kenissen aldaar.

En 't was haast morgen toen ze ei.ndelijk te bed ging.

Jack stond met de andere knechten vroeg op. FIij
dreef het vee uit de om,heining der hoeve naar de vlak-
te, vèr buiten de alcl<ers. Daa'r groeide welig 't gras.

Jack moest de l<oeien bewaken en daarom noem,le
men hem een cow-boy (lcoejongen). Hij had zijn Bob,
een goed gedresseerd paard, en reed eï op, als hij te
ver afgedwaair{ vee moeçt terug jagen. Overigens zat
irij in de scbaduw van een boom of bij ongunstig ureer
rn een blolrhuisje, dat hij zelf gebouwd had, en uren
achtereen las hij, want Jack hield veel van boeken.

Hij was een boerenzoon, geboren op een prairie-
hoeve. Toen hij vijf jaar was stierf zijn moeder. En zijn
vader ,sne{uvelde wat later in den strij d met Indianen.

Jack bleef over met zijn drieiarig zusje Maud. Een
huurman nam de weezen in huis. Later ging Jaclc in
ciienst bij John Butler, terwijl ,Maud nog bij haar pleeg-
ouders woonde.

Jack telde nu zeventien jaa.r, maar leek wel ouder,
zoo groot was hij, en zoo kioek, Flij deed trouw zijn
werk.

Vandaa,g vlotte het lezen niet. Jack dacht aan de
çebeurtenissen van gisteravond. Er r,l'aren dus Indianen
;n de streek. Die hadden hrrn kamp heel diep in dç

* t6 *

t osEchen. Maar voor rooftochten kw*men ze dichter
bij d" prairie waar de hoeven stonden'

; \f,/s moeten toch oppasseri, dacht Jack. De kerels
hebben iets in den zin. Nu, de baas zal den overste van
het fort ook waarschuwen.

Toen het middag was, rnaakte Jack een vuurtje en

'ararrnde melk, die hij in een keteltje meegenomen had.
Ilij nam zijn broo{ en at srnakelijk... Zoo was't leïen
van den cow-boy, tegen den avond dreef hij het vee
riaay de hoeve. En dan hielp hij Betty en een meid bij
het melken.

Aan 't avondmaal zag hij Jim, Tom en Mary terug.
Die zouclen morgen hun nieuw blohhuis in orde maken.
Het stond een kwartier verder ,en was van hout ge-

bouwd.
Na het eten reed Jacli op zijn paard nog eens uit.

h,n niet ver van 't fort ontrnoette hij Arend, den woud-
Ioc,per.

.* Wat nieuws ? vroeg Jack"
-- Oppas.en is de boodschap, want Indianen zijn

r.iet ver geviucht. Ik heb aan den Tand van het b,oseh

l.un spoor gezien, vertelde Arend. En ik zal ze in 't oog
houden.

Jack deelde het nieulvs aan zijn baas mee.

-- Sam houdt goed de wacht, beweerde John But-
ler. En ik zal rnaar op een oor slapen en met 't andere
wat luisteren,

Weer was 't bedtijd. Onze oow-boy drentelde nog
çven rond. 'Hij vond, dat Sam zoo wôsmd docd. Dc
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hond leek onrustig en keek dikwijls in de richting der
vlakte.

Jack zei tot William, een l<n,echt, wiens kamertje
naast het zijne was :

_- Ik geloof dat er rare kerels in de buurt ziin.
Hij vertelde wat Arend gezegà had en hoe vreemd

de hond deed.

- 
fq1, tut, ik heb me iam gewerkt en ga siapen, zei

William. Doe 't zel'fde ! ,

Jack trad in zijn kamertje maar hij ontkleedde zich
nog niet. Hij zag zijn geweer na. Na eenigen tijd hoor-
de hij William buiten gaan. En.Jack vond dat vreemd,
De knecht had immers zoo'n slaap...

De cow-boy opende 't venstertje en luisterde. FIij
hoorde Williarn den ho,nd' roep,en.

, Wat later keerde cle knecht, terug.

- 
Wat had William nu toch met den ho,nd te ma-

ken ) .rroeg Ce cow-boy zich af.

Jack was ook moe ; hij lesde zich op zijn bed, maar
kleedde zich niet uit. Hîj had lust tol slapen.

- 
Neen, ik rnoet waken, dacht hij. 'k Heb het ge-

voel, alsof er iets zal gebeuren,

Hij sluimerde toch in, maar plots weer wakker. Hij
hoorde geklop... En naast hem was er gerucht, Hij
hoorde 'William zacht vragen :

- 
Picher, gij ?

- 
Ja... Kom buiten !

Jack voelde zijn bloed naar de wangen stijgen. Pie-

!çe1 was dc gids, die Jim .n Tom in de steeh had gela-
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le'. Wat L*'urn jl. io d.n ,ru"irt .p d. hoove doon â

[,n waarom eing William zoo geheimainnig bij ]rem ?

De cbw-boy kreeg wantrouwen. Zac\t opende hij 't
venstertje. William kwam bij Picker. Deze fluisterde :

- 
Vfe zijn ons gedrieën... Wils vlug de paarden.

* Maar eersr mijn geld I drong William aan.
--- Paardendieven I mompelde Jack.'W'aarorn blafte Sam niet ? William was bij den hond

gevveest. Had hij het dier misschien gedood ?

De gedachte schoot Jack door het hoofd. Maar er
rnoest geha,ndeld woiden,

Vastberaden nam Jack zijn geweer. Hij trad buiten
en losLe een schot, om alarm te maken.

._ Baas, baas, paardendieven ! schreeuwde hij.
Nog bijtijds bemerkte hij een Indiaan die over den

grond naar hem toeg,ekyopen kwam, zeker met zijn io-
mahawk of strijdbijl tot slaan gereed. Maar Jack gaf
clen Lerel met den kolf v,an zijn geweer een geduchten
slag op 't hoofd. De roodhuid uitte een kreet en bleef
liggen. JacI.- liep naar den stal en schoot nu. Maar een
geCaante rees voor hem op. 't Was William.

Ge zult me niet verraden, leelijke moeial, siste hii,
Jack zag een mes glinsteren en spro,ng nog vlug .er-

zijde ; toch trof het -wapen hem in den arm.

- 
Dood hem ! zei een ander.

Jack duizelde ; hij week snel achteruit, in de ,;*.h-
ting van het huis...

William volgde : Jack richtte zijn geweer, maaï kon
slechts een hand gebruiken.
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* C. ontt*rlapt me niet, bu*u*rd* T?iliiarm, diç efuh

entrnaskerd zag.
' I-iij vreesde echter 't geweel en zwe,nkte om achter
,ien cow-bcy te geraken. En Jack voetrde, zulk een ste-
i<ende pijn in deru alm, dat hij waggelde en zich in-
spannen rnoest om op de J:een t,e blijven.

* {-Jaas, baas I kreet cle arrne jongen nog.
I-{i;' vras bij c{e rrorrlnÊ en zonk te3en den muu-r.
-* Nu heb ilk u ! raasde'William, qjie den cow-boy

loor altijd wild,e doern zwijgen.
Nîaar daar werd de cleur geopend. Een plek. kla,arte

viel naar buiten. f)e boer en zijn trroers verschenen. Ën
verschrikt vluchtte \&illiarrr weg. Een kogpl floot hem
;r a,

De paardendieven vloden heen zonder een der die-
ren te lrunnen meenernen.

Maar w-aar is Jack ? vroeg baas John toen, en

hij riep den naarn van den cow-boy.

Jack lag irr bezwijming en kon niet antwoorde'n. I)e
Incliaan was toch weg.

-* O als ze Jack maar niet gedood hebben ! jarn-

rner<lc de boer.
Hij stak ee,n lantaarn ;rân en zocht in clen stal en ook

keel< hij in't lcarnertie, dan in dat van dén knecht.

- 
Vl/illiam is ooJç weg, h;rnam hij. En Sam die niet

,blaft en o,nzichtbaar rbliift. Hoe vreemd ?

'De broers speurden het erf na.

-- I)aar zei To.m.
Hi; had den cow-boy bemerkt.

-20-

* Jack, Jack ! sprak de boer ontroerd. I-{ij adenrt
toch nog, vervolgde hij. L)raag hem birrnen.

Jack kwarn in de keuicen vlug tot bezinning.
* Paardendieven, mornpelde hij.

- 
Zij zijn al gevlucht, zei de boer. En ze hebben

u'gewond, ar'rne jongen.
Uit de linkermouw vloeide bloed. Vrouw Anna haal-

de water en linnen om de wonde te verbind,en.
** lËn waar is 'Willia'm ) vroeg John Butler.
* Mq1 de paardendieven mee... F{ij hielp 2e...

- 
WatI

-_ O, waar is Sarn ? kreet Jack.
-ï Ik beb den h-r..rnd niet gezien, antwaordde de

boer.

- 
zekeî gedood door \Milliam.

En Jack verteic{e, al was het rnet zwakke ste,m, wnt
er gebeurçl was.

tDe broers gingen weer buiten. Misschien was Ce

Iro,ncl erg gekwetst en leed liLj. Ze vondentt di.r in zijn
ho[< dood. Maar hij had geen enlcele wonde.

- 
Vergift'igd denk ik, zei John Butler, door Wil.

liam, dien gen-Ieeûen verrader... Ik had, ciezen knecht
nog niet lang in dienst. Hij is als soldaat op het {ort {e-
ko,men en zei, dat hij liever hoeven werk wiide d,oerr.

Nu begrijp ilk waarom" Ja, de roovers heibben overal
van de valsche helpers.

De broers keerden in huis terug. Betty hielp haar
tmoedey orn Jack te verbinden. En de jongen moest
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clsn in huir tc bed. Hij rliep apoodi.e in. .fohn, .f im en
'lonn hialden'den hoelen 'nacht de wacht.

's Morgens hoorden zer, dat êr ôp verscheidene hoe-

ven paarden gestolen wâren. I

Arend, de woudlooper, verscheen, en was boos.

- 
\f,/a61sp houden cle rnenschen ook niet beter de

wacht, als ik ze waarschuwdc d'at er Indianen zijn,
bromde hij.

John was op 't fort om den geesteiijl:e geweest, die

oolc veel van de geneeskunde kende. I lij onderzocht

Jacks wonde.
-* Eenige dagen rust, zei hij. tEn laat Betty om zalf

i<omen. Als ge die op de wonde striji<t z:al uw cow-boy
spoedig genezen zijn.

Jack werd liefderijk verpleegd. Op alle hoeven

hield men nu de wacht. Ën soldaten van 't fort trolcken

naar 't bosch, maar de Ind'ianen waren verdweneu.
III.

Eenige weken gingen voorbij, Jack was genezen en

l.oedde weer het vee. Jim en Maryr verbleven in hun

eigen blokhuis en ook Tom woonde bij hen. Ze waren
a.l ijverig a,an het werk op hun akhers en hadden een

os ep eenige koeien en schapen gekocht.

Jack reed op zijn Bob dikwijls naar hen toe en wajs

altijd wel[<om.
Ook dre ki'nderen hielden van hem. Hij maakte voor

hen fluitjes en rnolentjes en ander speelgoed.
Op"een middag zat Jack als naar gewoonte bij zijn

_^ 77 _

lrudde. Arend, de woudlooper,. I<wam haastg over de
vla"kte en zei :

- 
Drijf vlug de kudde naar de hoeve. Er zijn veel

lndianen op korrrst. De valsche Picker voert ze aan. 't
'Is een grooie bende. Ik ga naar 't fort. Waarschuw gij
andere boeren. Er zal hevig gestreden moeten worden.
. Jack talmde geen oogenblik. Ilij sprong op Bob en
&letste met de z-Neep een sein, dat zijn koeien kenden.
De dieren troklc.en hoevewaarts. Eenige onwiliigerr, die
iiever ble'ze:'! grazen, werden opgejaagd.

Jcthn Butler was verLraasd, de kudde zoo vlug te
;ien terug keeren. Maar hij,vermoed,de dadelijk dat er
cnraad was, Jack bracht de mededeeling van Arend
'over.

- 
V/eer die vijanden ! kloeg boer Butler. Rijd vluc

naar mijn broers. Zeg hun, dat ze Mary en de kinderen
rneenemen ,naar 't fort en ze zich zelf bii de s,oldaten
aansluiten.

Jack galoppeerde heen. En hij bracht de akelige tij-
rling ook op andere boerderijen.Overal werd het vreed
zame werk gestaakt. Vrouwen e,n kinderen spoedden
zi'ch naar het fort en ook vee dreef men er heen.

De overste verz,amelde zijn soldaten. De boeren slo-
ten zich bij den troep aan. Allen zaten te paar.d en wa-
:en *-el gewapend. maar eigenlijk was het slechts een
kleine troep. En Arend trev,'eerde dat de Indianen eene,
,sterke macht bezaterr. l',{aar de biani<en zouden strij-
rien voor vrouw en kinderen en voor hun bezit. El ,lel
gaf moecl.
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rDe meisjes en vrou'rt"en begonnen het f.ort te verster-
ken, door stukken boomgtammen, die daarvoor gcrêed
lagen en schilden van vlechtwerL waarin de pijlen der
Indianen bleven steken. AIs de ,boeren en soldaten
r,oor de ,overmacht moesten wijhen, ko,nden ze zich in
het fort nog verdedigen tot er hulrp kwarn van Dell of
elders. Da,n ging het oÏn 't leven.

tDe bende vertrolk. Ook Jack reed meè, zooals alle
r:owjboys. Er waren er, die pas veertie,n jaar telden.
Maar hier moest ieder zich weren, zoo gauw hij er toe
in sÈaat was.

Arend, de woudlooper, wees den weg, Aa,n een
lkleiner bosch liet hij de troep halt houden

-'Hier 
iTroeten we de aanvallers afwachten, zei hil',

Als ze het woud verlaten om naar de hoeven te trek-
'ken. komen we te voorschijn.

De .overste der soldaten vond dat een goed plan.
Men wachtte verscholen in het boschje. Na eenigen

tijd zag men uit'het woud èen ruiter ko,me,n die over
,-le vlakte draafde.

- 
pa1 zal een cler blanke schel,men zijn, die met de

Indianen mee heulen, beweerd,e Arend. Hij moet ze-
J<er uw fort gaan bespieden. Laat hem doen. Hij zal'
toch in uw handen vallen.

'- 't Is 'tiVilliam, onze vroegere knecht ; riep Jack
'.rit. O, ik herken hem duidelijk.

"."- De gemeene verrader ! zei ,b,aae John Butler. Hij
irroet een straf hebben, e'n de boer nalm zijn geweer.

*?4-

- 
Niqt *chieten, verbootl Atend. Darr meld gc cie

india,nen, dat we hie; zijn.
Plots zagen ze 

'Williaru 
vir,n zijn paa,rci vallen.

- 
Hij is maar een silechtn ruiter ! spotte Arend. En

,hij blijft liggen. Zel<er is hij verdoofd. in elk geval

weten we d.at de Indianen dichtbij zijn.
En 't duurde niet lang of een bende roodhuiden

verliet het woud.
De ma,n,nen hielden zich doodstil en verkeerden in

lrevige spanning. De boeren,beminden den vrede, maur

ze moesten hu'n gezin en hun bezit verdedigen. Snel

rkrvam de bende over de vlal.te. Naar den gevallen Wil-
lram keek zo niet orn. Ze zouden zo'nder nadere inlich-
t,tngen de hoeven aanvallen. lDe onstuimigen hadden
ziJ<er geen geduld meer. 'De mannen in het boschje
konden hun vijanden ,nu goed onderscheiden.

- 
E,r zijn blanken bij, en ik herken Picker, don val-

schen gids dien ik voor mijn rekening :neêrD, om hem
te verhinderen nog iandverhuizers aan de lndianen
over te leveren, zei Arend.

- 
Vuur t beval de ovetste der soldaten en dadelij:k

knalden de schoten.
Verscheid,ene Indianen vielen en ook Picker stortte

neer. Een tweede salvo ibarstte los, en weer tuimelden
er roodhuiden oirnver. De anderen maakten rechtsom-
keer en liepen weg.

- 
Te paard gebood de overste' We achtervolgen

ze. Peter en Francis, gij neemt dien spion op en brengt
hem hier in het -Loschje. Vooruit !
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'D. Locron .r, ,,ridut.r, ".Àt.r-^igden de irrdi"rrln.
[)eze renden voort. Maar ee,nsklaps keerden ze zich
cln en cehoten zc eên wolk van pijlen a'f. De roodhui-
den bereikten het rnroucl en hieve,n een woest ge'
schreeuw aa,n.

- 
Ze hebben ginder nog meer voik, zei Arend. lk

iroor het aan hun lawaai. 'lV'e moeten terug. Nu zij.n ,"
beschut. 'We lcunnen ons beter in ons boschje verdedi
9;en.

En de troep reed vlug hç-on. ,Eenige boeren en solda-
ten waren door de pijlen getroffen. En de Indianen
schoten ,nog. Jack draafde rnet zijrn gezellen mee. Maar
hij miste zijn b,aas. Snel. keek hij o'rn zich heen. De rui-
ters reden nv zeer verspreid om de roodhuiden 't mik-
l.en moeiLjker te maken.

Ginds was orp de vlahtç,een zwarte vlek. Daar lag
een mensch. Jaek rende er naar toe. Zijn paaxd was ge-

d'resseerd, zooals we reeds weten. Bii d'en gevallene
knielde Bob ee,nsL,laps neer. 'En zonder dat hij afstijgen
noest trok Jack den gewonde voor zich op zijn paard.
Bob rechtte zich weer en als een piil schoot hij voort.
De geredde was baas John. Hij lag bewusteloos tegen
zijn cow-boy.

De lndianen bieven ûp verren afstand van het
boschje.

- 
!7e zullen zien wat ze nu willen, zei Arend.

Ook de geestelijke van het fort was mee uitgetrok-
,lcu.n, om zoo noodig gewonde,n te verzorgen. Hij had
den gevangen Wliam die aan het hoofd gekwetst was,
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,ioeds verbonden. Maar William lag daa"r nu rnôt ge-
boeide ha,nden en woeten... De geestelijke onderzocht
ooi< joihn, die in den schouder door een pijl was ge-
raakt. lDe lvonde werd uitgewasschen. Jo,hn opend,e
de oogen..De geestelijke stelde hem gerust. Jack had
rzich weer onder commando van den overste gesteld.
'f]e Indianen rukten opnieuw aan. In snelle vaart kwa-
:îer: ze op het boschje toe. Er werd duchtig geschoten,
en er vielen roadhuiden, maa.r de bende gaf het ,nog

rriet op, en n.aderde meer cn meer.
_- Vuren, zooveel ge kunt ! schreeuwde de overste,

.Anders wordt het een strijd van rnan tegen man en zij
z.ijn veel talrijker dan wij.

't Werd een wreed schouwspel. Roodhuide'n tuirnel-
den voortdurencl neer. Maar de overlevenden wilden
toch niet vluchten. .En de boeren en soldat,en kregen
gebrek aan kogels.

- 
Te paard, slaat er met de gêweren op en rijdt ze

omver ! komm,andeerde de oversrte. 't Is voor uw vrou-
wen, uw lcinderen Fn voor uw eigen ieven !

Jack deed een kort ge'bed. Hij dacht aan bazin An-
,r:a, aan Betty en de a'nder kinde.ren, a.an Mary en zoo-
veel vrouwen e,n kleinen. Va,stb.eraden sprong hij weer
;n 't zadel. Hij zag, ciat ee,n kloeke lndiaan de aan-
'*'oerder was, die de and.eren voort jo'eg. Kon hij dien
'.reffen ! De boeren en soldaten reden op den troep i,n.

Somrnigen vielen van hun paard, doodeliik getroffen.

Jaok had,nog één kogel. Hij wildo goed mikken en reed
$ador. ffi weerde rlret eôn kolfslas ren roodhrrid af.
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:Hij voelde. itekende pijn in zijn been ; hij had daar

een bijlslag gekregen. De Indianen aarzelden bij den

cnstuimigen aanval maar hun opperhoofd schreeuwde

:rls een bezetene en sloeg een zijner vluchtende man-

rren dood. Jack duizelde. Maar weer zaÉ hij vrouw An-
rla en Bettv... Hij mikte... Ee'n roodhuid sprong gil-

)end op hem toe, zijn bijl zwaaiend' Jack ontweek den

slag. en gaf den kerel een klop op 't hoofd Nog eens

mikte hij ... een knal en met een vreeselijken lcreet viel
de aanvoerder achterover. De overlevenden maakten

midbaar. Jack had goed voorzien. De Indianen sloegen

op de vlucht'.. De blanken zetten hen na.

Maar Jack lag op d'e vlakte. De ttouwe Bob, zijn
paard, narn den cow-boy met den bek bij de lcleeren

en droeg hern naar 't boschje e,n legde hem voor'den
eeestelijke neer.

De boeren en soldaten hadden oveïwonnen. Ze keet-
cien terug en namen twee dooden, mannen uit iret fort
en twaalf gewond,en rnee. Jack kon na verzorging weêr

rijden. Oolc zijn ibaas zou na eenige rust herstellen.

En vrouw Anna vernam hoe Jack haar man gered

ïiad. Nog meer beschouwde ze hem als een zoon. 'Wil 
'

tiatn, de verrader, krvarn voor de rechtbank van het

fort. Eigenlijke wetten h,ad rnen nog niet. De overste
en eenige boeren zetelden als rechters. William moest
;rekennen dat hij een verrader was, die Indianen had
geholpen... En eens, had hi; als sold'aat gezworen trouw
zijn plicht te doen. De rechthank veroordeelde hem

-t0-

ter dood. De geeeteiijk" r.o.g g*nad. root l,n*. Ôsk
Jack deed.een goed wootd.

De straf werd dan verand,erd. William zou een g€-
vangene zijn, die hard rnqest werken binrien het fort.

.De boeren hadden ,nu weer een tijd van vrede. Jack
Loedde opni..rw het vee. Maar hij wiet dat men steeds
de wacht inoeet houden,

Èti *e vertellen van herin nog eens meef.

Ë,INDE.



BERICHT

!n den laatsten tijci verschenen vele nieuwe
herdrukken. Vraag ze bij uwen boekhandelaar of-
r,r'el aan A. Hans'Van der N4eulen te Contich.


