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Nr. 197.
A. HANS.

IIE ROOIIE KilUPPEtS

I.

EII,en Girth had aan haar broer Nathan, die
op de Amerikaansche vlakte het vee hoedde, een
voorraad lev'ensrriiddelen gebracht. Ze ging nu
naar haar vaders hoeve, niet ver van den mach-
tigen Ohio-stroom.

iDicht bij de boerderij ontmoette ze een slan-
ken Indiaan, die gekleed was als de blanken. Ellen
voelde geen vrees. Integendeel, vriendeliik
zeize:

- 
Goeden avond Sanota! 'W'aar zijt ge zoo

lang geweest? En waarom kijkt ge zoo droe-
vig)"- 

Ik ben bij mijn volk geweest, antwoordde
de Indiaan, die zoo wat achttien jaar kon ziin.

- 
Bij de << Roode Knuppels! >> riep Ellen op

afkeurenden toon.

- 
Toch mijn eigen vollc, jufvrouw Ellen...

Sanota sprak heel goed Engelsch.
* O, ik za'i het nooit vergeten, vervolgde de
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jonge man, hoe ik verlaten en hongerig in 
-het

t."il, lag. Ik was nog maar zeven jaar" ' Uw
goede vader vond me. Hij nam mij mee naar uw

Ëoiu... ik was zielç, en uw moeder verzorgde-me" '

IL kr""g eten en kleeren en mocht op de hoeve

wonen.

- 
En waart ge niet goed bij ons, dat ge nu

weg wilt loopen? vroeg Ellen'

- 
Goed bij u!

De Indiaan kreeg de tranen in de oogen"'

- 
Ik zou wilLn-blijven, maar mijn volk roept

me... en i,k moet gaan, hernam hij'- -: 
Niemand L* " dwingen" ' uw ouders zijn

dood...

- 
't Is mijn volk, jufvrouw Ellen"'

: Vssh1srs... bloeddorstige menschen' " '

- 
Niet allemaal.iEr zijn veel goede mannen

en vrouwen bij. .. En als t" vt"ht"tt' is het' omdat

à. bl.rrk"r, hun velden nemen' hun bosschen uit-

roeien...

Indianen?- 
- 

lk weet dat wel"' En ik zal het ginder zeg-

g.rr, h;. o..l br"t" blanken er zijn" ' Maar juf-

vrouw Ellen, er zijn ook andere blanken' die In-

dianen en hun .,,oi*"" en kinderen vermoord

hebben."":J;, 
Sanota, en dat is afschuwelijk"' Bliif

2

bij ons... Ge hebt nu leeren werlcen.. Ge zijt
een Christen.

._ Ili moet naar mijn volk...

- 
En hebt ge het aan vader en moeder ver-

teld)

- Ja... Baas Girth zei, dat hij geen slaven
hield en ik mijn zin rnocht doen. O, ik lijk ondank.
baar, maar dat ben ik niet, jufvrouw Ellen.

- 
'O, Sanota, wees nu verstandig en heer

met mij terug! drong Ellen aan.

- 
Neen, ik kan niet! Ik moet naar mijn volk.

O, God zegene de goede familie Girth...

- 
De Roode Knuppels zijn dichterbij gelco-

lnen, zoo vertelt men.

- 
Ze trekken heen en weer...

- 
Wat hebben ze in den zin, Sanota? Willen

/e ons aanvallen, onze velden en hoeven ver-
woesten ?

- Jufvrouw Ellen, als ik bij mijn volk ben, zal
ik vertellen, dat de boeren aan de Ohio brave
rnenschen zijn. En ik wil mijn volk aansporen met
de b'lanken een verbond van vriendschap te slui-
ten. Ja, ik ben een Christen, en ik zal nooit verge-
ten, wat uw ouders me geleerd hebben. Wees niet
boos op me!

- 
$an'o1", blijf bij ons! sprak Ellen weer.

Denkt ge, dat die wilde Roode Knuppels naar u
zullen luisteren) Ik heb zulke wreede dingen van
hen gehoord...
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* [i" veriellen ze bij mijn volk van de blan-
ken ook. Ze weten niet, dat er zoo veel goede
blanken zijn. Maar er zijn ook veel brave India-
nen, jufvrouw El,len. Nu moet ik !aan...

Sanota gaf Ellen de hand. En dan liep hij heen,
als ware hij bang... toch naar haar raad te zullen
luisteren, als hij langer bleef staan.

Elien oogde hem even na.
_- Roode Knuppels hebben Sanota verlokt bij

hen te komen, zei het meisje bij zich zelf. En hij
heeft immers Indianenbloed. Hij luistert naar de
stem van zijn volk. O, ik vrees, dat hij spoedig
wi'ld zal zijn als de Roode Knuppels zelf ... Dat
worden de mannen van het vechten. En ;a, er zijn
zullce blanken ook, die Indianenschedels aan [run
huis hangen... Afschuwelijk!

Ellen begaf zich naar huis. Haar vader, Zacha-
rias Girth, een flinke, eerlijke boer, stond op den
uitkijk.

- 
Blij dat ik u zie, sprak hij tot Ellen. Ge

moogt niet alleen meer naar de vlakte gaan. De
Roode Knuppels zijn'in de buurt. Ik heb het van-
daag we,er vernomen van Laurgns, den padvin-
der.

- 
Vader, ik heb Sanota ontmoet !

- 
O, zwljg me maar over dien jongen! We

hebben hem al die jaren opgevoed... en pas zijn
er kerels van zijn volk in de buurt, of hij loopt er
heen.
4

-..'t Is treurig. Maar hij zei, dat hij wil trach_
ten zijn vo'llc een verbond, met de blanken te doen
sluiten.

- 
Wat zal hij daar te vertellen hehbenl Een

l.r..p nog! En toch zei Laurens me, clat er veel
bij de Roode Knuppels zijn, die vriendschap met
ons wensohen. Nu, we zullen het afwachten. En
waakzaam zijn, is de leus... We zijn dicht bij het
fort Mims en daar zijn dappere oversten rnet
Ilinke soldaten. Kapitein Jackson is een vnakker
man... En, Ellen, Iaat ons bidden om vrede.

Zacharias Girth ging in huis. Daar zette zijn
vrouw het avondmaa.l gereed. Mary, de dochtér,
die op Ellen volgde, hielp moeder.

Er waren zeven kinderen, maar Nathan, de
zeventienjarige, oudste zoon, verbleef meestal
met het vee op de vlakte.

II.

Sanota, die dus als wees in het gezin van Girth
was opgevoed, stapte een'ige uren o\rer de eenza-
rr.re vlakte en dan door een bosch. En al was het
hier donker, toch vond hij zijn weg.

Eindelijk zag hij een vuur. En er om heen za-
ten Indianen. Naast hen lagen rood geverfde stok-
ken en daarom werd deze stam die der Roode
Knuppels genoemd. Eigenlijk heette het volk de



<, Kreek-natie >> daar het oorspronkelijk tusechen
stroo,men en kreken woonde.

- 
H., daar is Sanota ! klonk het. Hij heeft

woord gehouden en is bij zijn vo,lk terug gekeerd.
Hij heeft genoeg van de bleekgezichten. Zet u
bij, Sanota, en rook een pijp met ,ons.

- 
Neen, neen, sprak een der oudsten, Sanota

moet naar Tecumseh... De hoofdman verwacht
hem... Volg deze dreef en na een kwartier komt
ge bij uw gidsen.

- 
Ik zal het doen, hernam Sanota.

Dadelijk ging hij verder... En er was een
strijd in hem. ,Hij was nu bij zijn volk en hij dacht
zoo sterk aan de familie Girth... Nu zou men
daar in de rust zijn, nadat alllen neergeknield ha&
den om rGods bescherming te vrage,n. En morgen-
ochtend begon het vreedzame werk.

Maar hier had Sanota al dadelijk die vervaar-
lijke roode knuppels gezien, de wapens in bloe-
digen, wreeden strijd. Ja, hij voelde, dat zijn volk
de blanke,n wilde beoorlogen. En waarorn moest
hij dadelijk bij den hoofdman gaan? Zeker, om
allerlei inlichtingen te geven! Verraad plegen je-
gens hen, die zoo goed waren geweest voor
hem!

- 
Neen, ik wil geen verrader zijn, mompelde

Sanota. Ik zal pleiten voor vrede en vriend-
schap.

6

Maar meer lust had hij om te vluchten en terug
:,e keeren naar de familie Girth.

Toen ,hij eenige dagen geleden in het bosch
hout hakte voor zijn meestel, waren plots Roode
Knuppels verschenen. Ze hadden Sanoia meege-
nomen naar hun kamp. En hij ,moest zijn ge-
schiedenis vertellen. Hij kende nog goed de taal
van de Kreek-natie, omdat hij, toen hij hoeve-
kneeht was, dikwijls met bevriende Indianen gê-
sproken had.

Hij vertelde in het kamp, hoe goed de blanken
waren. Maar de mannen lachten hem uit, omdat
hij vee hoedde en zwaar werk verrichtte. Dat
bleekgezicht had,hem groot gebracht om een slaaf
van hem te maken. Sanota moest terug keeren bij
zijn volk. En ze dwongen, hem te zweren, dat hij
het dcen zou.

Sanota hield zijn eed. Maar hij had nu strijd.

- 
Ik zal blijven, besloot hij, maar om vrede te

stiohten.
Zoo liep hij te denken op het eenzame bosctr-

pad. Plots stond er iemand naast hem en
zei:

- 
Wees niet bang! Ik ben een vriend.

't Was ook een Indiaan die zoo eensklaps van
tusschen de struilcen opdook.

- 
Gij zijt Sanota, niet waar? vroeg hij.

- Ja...



- 
Ge hebt bij de bleekgezichten gewoond) En

ze waren goed voor u?

- 
Heel goed...

. - 
Maar ze zijn niet allen braaf. Een wilde

bende heeft verder langs de Ohio een dorp van
ons verwoest; de mannen, vrouwen en kinderen
gedood, en het land genomen.

- 
De blanken bij fort Mims vinden dat af-

schuwelijk.

- 
Ik weet hert... En met die blantr<en moeten

we een verbond stichten.
Sanota was blijde zulke taal te hooren

- 
Velen van ons wenschen dat, hernam de

man, maar anderen willen van geen vrede hooren.
Ze luisteren naar Tecumseh, di. bil ons aange-
komen is, een man, die over alle lrrdiurrerrst.L-
rnen meester wil spelen. Gij gaat naar hem toe...
ik heb ge,hoord, wat er bij heikampvuur werd ge-
zegà.

- 
Ik mo,et wel gehoorzamen, zei Sanota.

- 
C., maaï spreek voor den vrede. Ik zal er

straks ook zijn... Mijn naam is Tustenugee.'Weer geheimzinnig verdween de orrdJIndi".r,.'Weldra hoorde Sanota stemrnen. En hij zag
den schijn van vuren. Hij kwam bij een nieuwe
groep...

Daar is de jongen, die bij de bleekgezichten
heeft gewoond, riep iemand.

I

F.n rliun, di" rond het vuur zaten, keken Sanota
AAII.

- 
Ik moet bij den hoofdman Tecumseh aijn,

sprak de knaap.

- J., ja, we brengen er u heen, zei een In-
diaan.

Er werden paarden voorgebracht. En Sanota,
hoe vermoeid ook, moest een der dieren bestijgen.
Hij was een flink ruiter. Maar in het woud kon-
den de paarden niet rennen. VIug ging de reis er
niet. Deze duurde den heelen nacht

Hier en daar ontmoetten de ruiters nog kleine
liampen. Sanota merkte wel, hoe de Indianen de
streek bezet hielden...

Tegen, den morgen nam de groep wat rust.
Sanota kreeg een deken en hulde er zich in. Hij
was zeer vermoeid, maar kon toch niet dadelijk
s'lapen. Hij dacht aan zijn bed op de hoeve van
Tacharias Girth. Nu was het ook op de boerderij
morgen. De knaap kon het zich zoo voorstellen,
hoe de haas en de bazin, de jongens en nneisjes en
ae knechten opstonden. Straks gingen Ben en
Dorie en 'Walter naar de school op 't fort. Ze zou.'
rien 't allen vreemd vinden dat Sanota er niet
meer was,

En hij lag hier bij het vuur. In clen schijn gloei-
den roode knuppels.als bloed.

Eindelijk sluimerde Sanota in. Hij werd na ee-
nige uren gewekt. Versuft keek hij op. 
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Tfij rijden verder. Vlug wat eten eri op het
paard! klonk het.

Och, ja, dadelijk herinnerde hij zich alles! Hii
moest mee naar den grooten hoofdman.

Pas tegen den avond bereikte de groep de
plaats van bestemming. Het was het d,orp
Tookabatcha, met zijn Indianenhutten. Hier
woonden geen blanken.

Het dorp was in roering. Tecumseh was er met
zijn lijfwacht. En de h,oofdman hield juist een
rede.

Hoe woest zagen hij en zijn volgelingen er uit.
Hun lichaam was rood geverfd, behalve het ge-
zicht, dat pikzwart gemaakt was. Op het hoofd
droegen ze arendsveeren. Om hun middel had-
clen ze een gordel, waaraan btrrffalostaarten hiri-
gen.

Tecumseh zwaaide geweldig met de armen, ter-
wijl hij sprak.

- Dappere mannen van de Kreeh-natie, riep
hij, bevecht met mij de'bleekgezichten. 'We 

moe-
ten ze overal verjagen. De groote geest heeft me
tot u gezonden, om u ten strijde te bevelen Doe
de bleekgezichten niet na. Kleedt u niet als zij,
maar draagt de huiden van de beesten, die de
Groote Geest ons tot voedsel heeft verstrekt. Ver-
trouwt de bleekgezichten niet" Ze wlllen u allen
tot hun slaven maken. Als ze vriendelijlc zijn,
veinzen ze, om u te verlokken. Maar voelen ze
l0 il

Tekumseho profeten.



zieh meester, dan dooden ze u en uw vrouwen en
Linderen. Al ons land willen ze'nemen ! Denkt aan
wat er weer bij de Ohio is gebeurd !

Velen juichten den hoofdman toe.
rEensklaps trad een man naar yoren. En Sanota

herkende Tustenugee, den man, die gisteravond
in hei bosch bij hem was gekomen.

- 
Gij wilt oorlog ! zei Tustenugee tot Tecum

,seh. Waaiom altijd'die wreedheid. Als wij bloed
vergieten, zullen de blanken het ook weer doen.
En zoo blijft het altijd strijd.

- 
Wij zullen de bleetr<gezichten uitroeien !

schreeuwde Tecumseh.

- 
Dat kunt ge niet. Voortdurend l.-omen er

rrieuwe. Het land is groot. Er is plaats voor allen"
[-aat,ons met de blanken een verbond van vreâe
en vriendschap sluiten.

Die taal deed Sanota goed aan 't hart. Maar Te-
cum,seh schreeuwde nijdig:

- 
Jusbnugee, gij zijt geen ware Kreek-ln-

iiaan. Ge spreekt laffe taal. Gij gelooft niet, dat
de Groote Geest mij heeft gezonden. 'Wacht, er
zullen'teekenen komen, dat ik de woorden spreek
van den Grooten Geest.

- 
Zoo is het, verklaarde een man.

Hij trad naar voïen en was gekleed als een pro-
feet. Hij trok rare'gezichten, knipte met de ooren
en, rnet een stem als een trompet, riep hij:

- 
Zletginds die vreemde gter. Zeisde geluks-

l2

s'ter van uw hoofdman Tecumseh. De Groote
Geest zegt, dat gij moet strijden. Niemand van u
zal gedood worden. Ge zult allen onlcwetstbaar
zijn.'Maar de Groote Geest wil de lafaards ver-
derven.

Sanota dacht aan hetgeen hij Ellen Girth be-
loofd had. Zijn hart bonsde... Hij was nog maar
gewillig een knaap en hier stonden de voornaam-
ste oversten der Roode Knuppels bij den grooten
hoofdman en een profeet.

En toch verhief Sanota;de stem.

- 
DeGroote Geest is God! sprak hii luid.

De zoon van God, Jesus Christus, is onder de
menschen geweest en heeft ons geleerd allen lief
te hetrben en vreedzaam te leven. De blanken wil-
len vre,edzaam arbeiden en zullen andere blanken
verhinderen ons te beoorlogen...

- 
Welk een jonge kwetteraar is me dat! bul-

derde Tecumseh.

- 
Die knaap spreekt verstandige taal, be-

weerde Tustenugee. En velen van ons denken
als hij.

- Ju, ja ! stemden sommigen toe.
-- N"*l bulderden er meer. We zullen de

bleekgezichteri bevechten.
D.Ltrrrren die Sanota hierheen gevoerd ha&

den, grepen hem boos vast en brachten hem v66r
.{"n hooidrnan. Ze vertelden, dat hij de knaap

was, welke bij de bleekgezichten had gewoond en
t3



die nu uitgehoord moest worden over het aantal
soldaten in het fort Mims.

- 
En hij begint zoo laf te praten I sprak Te-

,cumseh verachtelijk. Hij is gekleed als onze vij-
anden. Neemt hem mee, trekt hem die dingen van
'r lijf en verft zijn lichaam, en maakt een rooden
knuppel van hem! Zet hem dan gevangen, tot hij
ons belooft te handelen als zijn volk.

- 
Zijt niet hard voor hem, vïoeg nu een over-

ste, die er goedig uitzag.
Hij heette'Wederford.

- 
Sanota is door de bleekgezichten groot ge-

bracht, vertelde hij aan Tecumseh. En natuurlijk
spreekt hij nu als zi'j. Maar hij zal wel veraù-
deren.

,- Zult gij hem uithooren, hernam de groote
hoofdman.

- Ja...

- 
\psn1 ik moet morgen naar andere stam-

men, om ze tot den strijd op te weklcen. Als alle
llndianen samen optrekken, blijft er geen bleekge-
zicht meer in't land.

Tecurnseh ging met zijn lijfwacht in een
hut.

Tustenugee kwam bij 'Waterford, en vroeg:

- 
Gij doet met dien geweldenaar mee)

.- Ja... Ik za! ook de bleêkgezichten b.'vech-
ten.

- 
Ge waart toch vredesgezind.

t4

* Ë,erst zullen we h.n siaarl, iîrââr zonder
wreedheid. En dan kunnen we voordeelige voor-
waarden eischen. Ze mo'eten voelen, dat wij de

'meesters 
zijn.

- 
Als ze dan maar nie't de Kreelc'natie vernie-

tigen, hernam Tustenugee.

- 
We zijn de sterksten.

:-- Ge hebt u laten overhalen door Tecum-
seh.

- 
Wij zijn de oudste bezitters van het land'

En de blanken moeten onze macht erkennen!
sprak Wederford.

- 
Het land is groot genoeg voor ons allen'

We kunnen met de blanken handel drijven"'

- 
Wat is er aan de Ohio gebeurd? Zijn daar

niet velen van o'nzen stam vermoord? En wij zou-

den dat dulden!

- 
De eene strijd lokt den anderen uit'

- 
De blanken moeten ons om vrede komen

smeeken. Wij zijn de meesters.

- 
Velen van de Kreek-natie denken als ik en

zijn dat bloedvergieten moe.

- 
Allen moeten strijden tot de bleekgezichten

zich voor ons op de knieên werpen' beweerde We-
c{erford.

- 
Ik zal mijn stam tot verzoening opwekken,

"erzekerde 
Tustenugee, die ook overste was van

een Indiaansch dorp.

- 
We zullen zien, wie den meesten invloed
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heeft. Ilc kon u hi"r gevangen latelr nemèh,
Tustenugee. Maar ik wil het niet doen. Ik ben een
eerlijk man.

- 
lDat weet ik, \X/ederford. Maar Tecumseh is

oat niet. Hij wil alleenheerscher worden. Ha, hij
zegt, àat we slaven van de blanken zullen w,rrden.
Doch, hij wil ons tot zijn slaven maken. Hij
brengt de Kreek-natie in 't verderf. Denk aan
mijn woorden, Wederford.

En Tustenugee verdween in 't duister.
De arme Sanota lag in een hut. Men had hem

de kleeren afgescheurd en zijn lichaam rood ge-
verfd, 'en hem een beestenvel aangedaan. De
knaap had het gevoel, alsof hij weer een wilde
was geworden. O, was hij toch op de hoeve ge-

bleven ! iHier kon hij niets doén ! F{et zou oorlog
worden. tMet angst dacht hij aan ''t lot van de fa-
milie Girth, en de andere blanken. Hij kon ze niet
waarschuwen. Hij was hier eigenlijk gevangen.

Den volgenden morgen kwam de overste 'We-

clerford bij hem.

" - 
Sanota, zei hij, nu moet ge me eens vertel-

len, hoeveel soldaten er op het fort Mirns zijn.

- IL kan de blanken niet verraden! antwoor&
de d,e knaap.

Ze verraden! rGe zijt toch van ons volk...

- J., maar, toen ik een wees was, en mannen
van de Kreek-natie me in het bosch achterlieten,
heeft boer Girth mij gevonden en meegeleid naar
t6

zijn huis. Ën hij bt""ht me groot als eett eigen
kind.

- 
Waarom zijt ge dan weer bij ons gekomen)

- 
Ze hebben me meegenomen en me doen

zweren bij onze natie terug te keeren. En ja, ik
ben van dit volk, maar ik zou willen dat het
Christen werd en in vrede leefde.

- 
De bleekgezichten vermoorden onze man-

nen, vrouwen en kinderen.
*. Dat vinden menschen als Girth en anderen

afschuwelijk. En vân ons volk zijn ze met wree&
lreden begonnen. 'Waarom bevecht men dan niet
alleen de schuldigen ver aan de Ohio ) Wat heb-
ben de menschen bij fort Mims misdaan? vroeg
San,ota.

- 
Alle blanken moeten aan ons onderworpen

worden. We zullen de mannen bestrijden, maar
de vrouwen en kinderen geen leed doen, beloofde
Wederford.

- 
Zoo spreekt gij, doch de groote hoofdman

haat de blanken. iEn gij zult de Roode Knuppels
niet lcunnen verhinderen veel bloed te vergieten,
ook van, weerloozen. Ilr kan die menschen niet
verraden. Dood me... maar spreken doe ik niet.

- 
O, Sanota, daarvoor ben ik niet boos op u.

Ii< begrijp uw gevoelens, zei Wederford. En toch,
ge zijt een Indiaan, ge moet mee strijden opdat
onze natie hier de macht behoude. Het is ons eigen

land. 
V



* Ër is piaats genoeg voot tit.n: Indianen en
L'lanken.

- Ja, maar wij willen de meesters zijn.

- 
De blanken hebben toch het land van de In-

clianen gekocht !

- 
Niet allen! Aan de Ohio hebben bleekge-

zichten een van onze stammen uitgeroeid en land
gestolen.

- 
Straf hen dan, maar laat 't fort Mims met

rust. ,En ik heb het wel gehoord, dat Tecumseh
alle blanken wil dooden of verjagen. De Groote
Geest heeft hem niet gezonden en die profeet
spreekt valsch.

- 
Let op uw woorden, knaaP, vermaande

Wederford.' Ik zal u'g,een kwaad doen. Maar an-
deren zouden u kunnen dooden. Gij wilt dus geen

inlichtingen geven?

- 
N."t, ik *"g niet en ik kan niet. lk zou het

ongeluk helpen bewerken van menschen, die goed

voor mij geweest zijn.

- 
Ik moet u in de gevangenis laten, want ge

zoudt de menschen van fort Mims waarschuwen'

- 
Ik ben zoo ver van hen.

- 
Toch mag ik u niet vrij laten.

Wederford ging heen en de knaap bleef treurig
achter. Men bracht hom in den namidclag eten'
Maar de bewaker keek grimmig en snauwde Sa-

nota toe, dat hij een slaaf der bleekgezichten was'

l8

De_ jongen antwoordde niet. Hij bad en ,s
avonds legde hij zich te slapen.

In den nacht wgrd hij mer schrik wakker. Hij
hoorde gekraak. En hij voetrde een stroom koude
Iucht. 'Wat 

gebeutde er? Al was het duister, toch-
merkte hij dat in een der muren een groote bres
was gemaakt. Kwam,en Indianen hem uit de ge_
vangenis halen om hem te dooden, omdat hij w-ei-
gerde te spreken)

Maar niemand verto,onde zich. Sanota kroop
naar buiten door de opening. Hij was vrij... Gin-
der bij de andere hutten liepen m"rr"h.rr"h."o 

"oweer. 
-41 d" knaap hoorde i" ,o.p.rr, dat de..rà.

gebeefd had. Nu begreep hij, ho" die scheur in
d.en muur was gekomen.

- 
Ik moet naar Girth, zei hij. O, ik ben vrij.. .

Sanota vluchtte weg. Hij blreikte weer een
bosch e'n stapte tot den volgenden morgen voort,
om rnaar ver van 'Wederfords 

kamp te zijn. Hij
wilde eerst Tustenugee ,opzoeken. Éij ai"" or"r-
ste zou hij zeker veilig zijn.
- Toen het dag was, kwam hij aan een Indianen-

dorpje. Daar vernam hij, waar Tustenugee woon-
de. Na eenige uren vond hij den vrede.-lievenden
hoofdman. ,Hij vertelde alles.

- 
tslijf bij mij, zei Tus,tenugee, ge kunr nu

niet naar fort Mims. Overal zijn kampjes en men
zou u niet doorlaten. Help me om de macht van
Tecumseh te brelcen. Hei is nog lang niet zelcer,
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dat hij het heele volk tot oorlog zal kunnen opja'

;"... 
'We moeten al het mogelijke doen, om den

vrede te bewaren.

Ja, er hadeen aardbeving pl""t gehad' En een

dotp van blanken, Nieuw-Madrid, was er door
v"rlvo."t. En nu zeiden de Indianen-profe'ten, dat

de aarde gebeefd had, omdat Tecumseh te Detroit
op den gà"d had gestampt, als een t'eeken, dat

l,ij *""tlijk de gezondene was van den Grooten
Geest.

Het bijgeloovige volk had nu nog meer eerbied

voor den ophitser. En het zou hem gehoorzamen

r,n oorlog voeren tegen de blanken' . \ ,.,,

II I.

Ellen ,Girth was naaï de beek gegaan om

rvas'chgoed te spoelen' Het water stroomde er zoo

helderln nergens kon men het linnen blanker

krijgen dan, daar.
i{et meisje werkte ijverig. Ze was niet vroo-

lijk. Er liepen zulke booze geruchten rond' De

Indianen verzamel'den zich tegen de blanken'

hadden de padvinders gezegd' 'De menschen wa-

,"" ""g"t"st. 
Ook ,Ellen voelde zich zeer bezorgd'-- 

E""lf.f"ps schrok ze geweldig'Ze hoorde ach-

ter zich g"r.hr"errw. Ze keelc om en zag eenige

irrai.tt."-"p haar afkomen' Ze was hier alleen'

vijf minutËr, .r.r, de hoeve' 'Maar nu kon nie-
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mand haar helpen. Ze begreep, dat die Indianen
haar gevangen wilden nemen eni mee voeren naar
het kamp. Voor haar lag de wijde beek. Achter
haar naderden die vreeselijke kerels.

Ellen bezon zich niet lang. Ze liep in de beelc,
die dan verwijdde tot een kreek. Spoedig voelde
ze geen grond meer. ,Maar ze kon zwemmen. Ze
hoopte den anderen oever van de plas te berei-
ken.

- 
O, God, help me! bad ze.

Ze zwom zoo snel ze kon. 't Gevaar was al be.
merkt aan de overzijde. 'Daar naderde Nathan, de
cow-b,oy,' haar broer, te paard. En achter hem
zat zi:jn neef Daan. Die had de sluipende Indianen
gezien, toen ze uit het bosch kwa,men. Hij meen-
d,e, dat ze rNathan bij zijn vee wilden overvallen
en hij was hem gaan waarschuwen.

- 
KIim bij me, wezullen kapitein Jackson,

op het fort, inlichten ! zei Nathan.
Zoo reden ze heen. En hun weg liep langs de

kreek, maar aari de overziide.
_- Ginder loopen de Indianen ! riep Daan uit.

- Ja... De ker,els zijn' zeker aan 't verspie-
den, meende Nathan.

- 
Ze s,taan bij 't water. O, zie, in de kreek ligt

iemand, en zwemt naar ons... Kijk, het hoofd bo-
ven 't water... Gevlucht voor die roodh.uiden...

- J., waarlijk... Nu en dan duikt het hoofd
ond,er... iDie vluchteling zal uitgeput zijn.
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- 
p331is 't weer... 't Is een meisje! hernam

Daan opgewonden. Ik ga ze helpen.
Daan sprong in de kr'eelc. Hij zwom als een

visch... 't Werd tijd, dat Ellen hulp kreeg. Ze was
geheel uitgeput... Haar neef vorderde goed.

- 
Ellen! schr,eeuwde hij, haar herkennend.

'Maar zij an,twoordde niet meer. Ze zonk weg.
Daan gaf een schreeuw van angst. tHij dook... En
hij vond zijn rnicht en omvatte haar met een arm.
Nu moest hij zich inspannen... De last was zwaar.
Ellen werkte niet meer mee...

Daan wilde overwinnen... 't Was een geweldi-
ge worsteling. Maar hij naderde den oever...

Nathan stond klaar om hem bij te springen.
Hij hield in de hand een lang 'touw. Hii wierp
het Daan toe.

- 
Er zit een 'lus aarr! schreeuwde hij. Doe

het haar om 't lijf ... Mijn paard zal er u beiden
uittrekken.

Nathan bevestigde het ander eind van 't touw
aan zijn zadelknop.

- 
Gaat het? riep hij.'Of wil ik ook komen)

,Daan schoof Ellen de lus over 't hoofd en om
de borst. Hij ondersteunde de drenl<elinge.

tHij wees met de hand dat't paard trekken mocht.
,Roepen kon hij zelf niet meer. Nathan sprong in
't zadel. Zoo kon hi'j nog 't best zijn dier beheer-
schen. Zachtkens li'et hij het voort'treden. En
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Du.n 
"n 

Ë,il.r, w.rden n"ar der, ôeVei getroL-
ken.

,Dan sprong Nathan op den grond om eerr
handje toe te steken.

- 
O, 't is Ellen ! kreet hij ontroerd. Mijn arme

zusterl rMaar God dank, ze is gered! Ze leeft toch
nog, hernam hij, w€er angstig.

- J., ja, stelde Daan hem gerust.
Ellen werd in't gras gelegd. Zewas bewuste-

loos. Nathan rolde ze et:, weldra vloeide water uit
den rnond. Ellen kwam gauw tot bezinning.

- 
O, wat is er) stam.plde ze versuft. O, India-

nen!

- 
'p1361 zusje, nu zijt ge veilig, zei Nathan

verheugd.

- 
AIs 't maar waar is! sprak Daan, die zijn

kleeren uitwrong. Waar zijn die dappere kerels
gebleven, die een meisje bestrijden.

Ze zagen de roodhuiden niet meer aan de over-
zijde.

- 
O, op den loop gegaan! beweerde Nathan.

Zie, er rijden ginder soldaten van 't fort.

- 
Die komen als 't klaar is, brornde Daan.

- 
Ze kunnen niet overal gelijk zijn.

- 
Ze moesten veel meer patroeljeeren, want

er zwerven overal van die Roode Knuppels.
Nathan nam'Ellen voor zich op het paard en

Daan klom achter hem. Zoo reden ze naar de
hoeve. Ellen kwam meer en meer tot haar bezin'
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ning. Ze verteide a'l bij horten en stooten hoe ee
de Indianen ontvluchten wilde.

Haar ouders schrokken,geweldig, toen ze hun
dochter zagen en alles vernamen. En van moeder
moest Ellen dadelijk te bed. 'Maar in den namid-
dag werkte ze al weer mee. De soldaten van het
fort hieiden een klopjacht, doch konden geen In-
,dianen gevangen nemen.

v.
Eenige maanden verliepen. En bij het fort

Mims merkte men niets meer van d.e Roode
Knuppels. iMen meende, dat ze teruggetrokken
'waren, en liever geen oorlog begon'nen.

Zekeren mor,gen reed Zacharias Girth naar zijn
rr.reest verwijd,erde velden. Hij wilde zien hoe de
vruchten daar stonden. Aandachtig toeziende, be-
schouwde hij zijn akker. Een uur ongeveer was
hij hier, toen plots zijn paard angstig begon te
hinniken...

- 
Wat heeft het dier! mompelde boer Girth.

Maar een ander geluid deed hem ontstellen. Het
was of er in de verte geweèrschoten klonken.

- J., het is zoo, sprak Girth. Zouclen er In-
dianen zijn!

Hij sprong dadelijk te paard; hij dacht aan zijn
gezin. Het was een uur gaans naar huis, maar het
paard stormde over de vlakte en dan door een
24

boschje. En buiten dat boschje, \ ras het Girth of
zitjn bloed stil stond. Op v.rscheidene plaatsen
stegen rookwoll<e,n op.De hoeven waren in brand
gestoken.

- Ginds tegen den einder verdween een zwarte
lijn. Dat moest van de wegtrelckende roodhuiden
zrJn.

- 
O, die valschaards, die wreedaards! riep

Girth uit.
iHij joeg zijn paard voort. 'Wat was er met zijn

gezin gebeurd) Wat zou hij zien?
. AI gauw bernerkte hij, dat zijn boercierij maar

een 
-smeulênde puinhoop meer was... Hij"L*"*

,e1 bji ... 4y" hij hier de ,lijken van zijn g"li"fd"r,
vinden ) rMaar neen, hij ontwaarde geen enkel li-
chaam. Zijn vrouw en kinderer, ,o,id"r, naar het
fort Mims gevlucht zijn. En Zacharias had nog
hoop.

. Vlug draafde hij naar de srerkte, eigenlijk een
hoop gebouwtjes door,aarden wallen -en 

houten
borstwering omringd. Zoo was het geweest...
Maar ook het fort lag vernield. Dat za! Girth al
van een eindje. En hij vreesde nu 't ergste.

Dan aanschouwde hij een gruweliik tooneel.
Doode soldaten, boeren, rrror*"r, kinâeren I";;;
op een-hoop, of onder hout en klompen uarde.-

Girth begon luid te schreien. Nieis roerde hier
meer. De Indianen hadden een vreeselijke slach-
ting aangericht, en niemand gespaard,.
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Girth wilde zijn geliefden opzoeken. Maar hij
wasals zinneloos...Hij moest hulp hebben... En
wild stormde hij heen... F{ij zag nog rookend
puin, hij bemerkte ook nog lijken.

Maar eindelijk dan toch bereikte hij een ge-
west, waar de Indianen niet geweest waren.,. Op
oe eerste hoeve hield hij stil... Daar stonden bo,e-
ren en soldaten, gereed om te strijden. 't'Waren
eenige overlevenden van het fort Mims en lieden
uit deze omgeving.

- 
Mijn vrouw, mijn kinderen! kreet Girth. O,

waar zijn ze)
Een soldaat schudde droevig 't hoofd. 'Hij ver-

telde, wat er ,gebeurd was. Als een stormwind
waren'dien morgen de Indianen verschenen. Ze
vielen de eerste hoeven aan. Mannen vielen daar;
irrouwen en kinderen snelden naar 't fort. De
roodhuiden bestorrnd,en de sterkte. Het garnizoen
verdedigde zich geweldig. De overrnacht was te
geweldig. Jackson, de komnaandant, was naar de
stad. 'Maar de o,fficieren Middeleton, Randon,
Bailey, sneuvelden aan het hoofd van, hun man-
nen.

- 
lvlsar ds vrouwen en kinderen ! kreunde

Girth.
--- Die zijn allen vermoord. We zijn rnaar met

twaalf soldaten ontkomen. 'We w,aren in 't ge-
ve'cht van de burgers gescheiden.

Zacharias Girth zonk ten gronde. Het nieuws
26

was te vreeselijk. Men droeg hem te bed. Ën heel
den dag lag de arme man te ijlen. En ook 's
nachts woelde hij in ko,orts.

Het was weer dag... Soldaten en boeren hiel-
den de wacht. iEr zou versterking komen uit de
stad.

Toen het al een tijdje licht was, zag men €en
groep over de vlakte naderen.

- 
Wie zoude,n die menschen zijn) vroeg een

soldaat.

- 
Vluchtelingen uit een andere stree,k zeker,

meende iemand.

- 
Er is een Indiaan bij...

- 
Dan toch een vreedzame.

Nieuwsgierig'trok men d,e groep tegemoet. En
inderdaad, een Indiaan begeleidde eenige blanken.
En het \raren vrouw,Girth, en haar zeven kinde-
ren. De roodhuid liep minzaam met hen te spre-
iien. Het was San,ota.

Tusitenugee en hij hadden den oorlog niet kun-
nen vermijden. tEn toen was Sanota met het groo-
te leger mee getrokken. Hij hield: zich of hij
vechten: zou. Wederford voerde de troep aan. Hij
hadr verboden vrouwen en kinderen i<waad te
doen. Sanota vergeze,lde de krijgers orn over de
familie Girth te waken.

Hij kon niet verhinderen, dat de hoeve ver-
nield werd. tDaar zag hij het gezin niet. Toen had
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de aanval op het fort plaats. Wederford Lon zijn
mannen niet bedwingen. Ze lachten hem uit, toén
['ij verbood vrouwen of kinderen te dooden.
. S_angt-a zag de familie Girth, angstig in een
hoek. Nathan was al gewond 

"" 
-,,Iital nu zijn

moeder en broers en zusters verdedigen.
Hij herkende Sanota niet, "tr *ild"'op hem

schieten. ,Maar Ellen trok zijn geweer weg...

- 
Het is Sanota! riep ze.

Ze zag het dadelijk, al was de vro,egere knecht
in een beestenvel gehuld en had hij een rood
geverfd gezicht.

- J., ik ben Sanota, zei de Indiaan. Ik blijf bij
u... en niemand zal u leed doen.

Zooàra hij kans zag, leidde hij het gezin bui-
ten 't fort. Twee roodhuiden dreigden met hun
wapens.

- 
Weg! gebood iSanora. Ik wil van deze bleek-

gezichten mijn slaven' imaken.
Zoo kreeg hitj ze allen veilig mee. En, hij leidde

ze naar eenr bosch. lDaar bleven ze dien verderen
dag en ook den nacht. Want vrouw Girth durfde
zich niet op de vl,akte wagen. Ze hadden zulke
wreede dingen beleefd.

En nu kwam Sanota daar rnet zijn bescherme-
lingen. De soldaten en de boeren hoorden a,lles
en keken den Indïaan vriendelijk aafr.

De baas van'de hoeve ging vlug binnen.' Boer
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Girth lag wakker op zijn bed, maar ongesteld en
geheel mismoedig.

- 
Zacharias, ge moo,gt nog hoop hebben, zei

de baas van de boerderij.

- 
Z.g dat toch niet! Ik ben alteen op de we-

reld.. .

- 
Ik heb gehoord, dat er nog vrouwen, en kin-

deren ontsnapt zijn.

- O, is het waar) Maar dan zullen de India-
nen ze in het bosch gedood hebben. Ik zag nie-
mand meer.

Plots richtte Girt zich op.

- 
Die stem... hoor toch... stamelde hij. 't Is

of mijn vrouw daar spreekr... un nu Ellen...

- J., beste vriend, zoo is het... waarom lan-
ger omhaal van woord,en te gebruiken. Geheel uw
gezin is gered, door Sanota, uw vroegeren knecht"

En allen kwamen binnen, en het was een roe-
rend weerzien.

Sanota verte,lde, wat er bij de Roode Knuppels
was gebeurd. iGirth wilde hem bij zich houden.

_- \ssn, ik moet terug, zei,Sanota. Er zijn er
velen bij ons volk, die vrede willen. En ik moet
TuStenugee helpen, om den wreedlen Tecumseh
te bestrijden.

Sanota bleef eenige dagen. Toen verdween hii.
Hij had zijn dankbaarheid bewezen. De familie
Girth was gespaard, rnâar treurde over zooveel
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vêrwanten en kennissen. Ook neef Daan was ge-

vallen.
Sanota kwam bij Tustenugee terug en bij diens

vrienden, de vredelievende Indianen. Tecumseh's
aanhangers vierden hun overwinning. ,En in hun
overmoed wilden ze Tustenugee en zijn volk doo-
den. ,Deze moesten in een sterkte van Lasklee
vluchten.

Maar de anderen belegerden ze daar. En ze
riepen, dat ze de vrienden van de bieekgezichten
van honger wilden laten sterven. Wederford kon
zijn volk geen baas, al sprak hij boos tegen die
wreedheid. Elken avond liwamen de woeste krij-
gers rond de sterkte dansen. Ze wisten, dat de

opgeslotenen weinig voedsel hadden.

- 
We moeten allen sterven, zei op een avond

Tustenugee tot Sanota.

- 
Neen, ik weet nog een middel, sprak de jon-

gen. We hebben daar een grooten hond gedood,

om de vrouwen en kinderen wat vleesch te geven.

Straks berg ik mij in de huid van den,hond en zoo

kruip ik tusschen de palen naar buiten, 'langs die
oproerlingen heen. Ze ziin oproerlingen, ze luis-
,teren nieinaa, Wederford, die ons wil sparen. En
tege:n zulk volk mag ik hulp bij de blanken halen'-- 

Maar ze-zullen u ontdekken en dooden!

- 
Dan sterf ik voor een goede zaak.

Sanota hulde zich in het vel van:den hond en

liet dit flink on'r zijn rlijÉ vast binden. Zoo kroop
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hij op handen en voeten d,oor de palen naar bui-
ten, en langs het kamp van de vijandige Roode
'Knuppe'ls. Hij bootste geblaf na, en deed of hij
ook snuffelde. En niemand dacht, dat daar een
rnensch Iiep.

Sanota kwam uit het kamp, In een weide
graasden gestolen paarden. Hij nam er een van en
reed heen, naar baas Girth.

Hier waren intuss,chen nieuwe troepen aange-
i<omen, onder bevbl van kapitein Jackson, die
Sanota kende.

De jongen vroeg hulp voor de goedgezinde In-
ciianen. ,En Jackson begeleidde hem met een Ie-
gertje. ,De-Roode Knuppels werden op de vlucht
gejaagd en Tustenugee met zijn vollc verlost.
rDeze Indianenoverste sloot een verbond met
Jaclrson. 'En nu bestre.deî ze samen de oorlogs-
zuchtigen die altijd maar bloed wilden vergieten.

Tecumseh, de ophitser, had de vlucht genomen.
'l7ederford werd gevangen genomen. Sanota

had tot Jackson gezegd, dat hij een eerlijk man
was. rMaar soldaten die in het fort Mims gevoch-
ten hadden, herkenden hem en riepen:

- 
Dood, hem!

- 
Ik wil vrede maken, zei 'Wederford. Tegen

mijn wil hebben de,Roode Knuppels de weerloo-
zen ,gedood. Ik heb de blankel bevochteri en dat
was mijn recht. Wij zijn de eigenaren van dit land,
rEn blanken hebben ook Indiaansche vrouwen en



kinderen vermoord. Ik wilde ons meesterschap
too'nen. We zijn vers,lagen. Ik vraag geen genade.
Een overste van de Kreek-natie kan moedig ster-
ven.

- 
We zullen vrienden zijn en in vrede leven,

antn'oordde Jackson. Maar ge rnoet me helpen,
,om de onwilligen te straffen.'Ons volk moet rus-
tig zijn veld,en bewerken.

,Het verdrag werd gesloten. iDe onwillige India-
r':en werden onderworpen. Vele'n vielen in cle
laatste veldslagen. rDe overigen trokken nog die-
per de woes'te wouden in.

Wederford vestigde zich op een hoeve en
stierf daar in 1826, veertien jaar na den vrede.

Sanota werd weer knecht bij boer Girth, die
hem later aan een hoeve hielp. iHij bleef de vriend
der familie.

Tustenugee hielp de streek besturen. Er was
eindelijk vrede aan de Ohio. Ja, de vaderen der
Amerikaansche land,bouwers hebben het moeilijk
gehad.

Wat we van'sanota en de familie Girth vertel'
len, is waar gebeurd, evenals de 'gansche strijd
met de Kreek-natie. Ook onder de Indianen waren
rechtschapen lieden.
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