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De boekjes van A. HANS worden in alle scholen aanbcvolt.n, orrrrl;rt
zij boeiend en nuttig zijn en aan de kinderen van eigcn l:urtl cn v,rlk
vertellen. Dat veel nulllmers reeds drie- en viermaal hcrdrrrl<t wt:rrlcrr
bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLiOTHËEK ovcral t{('vr;r;rt{(l
wordt. De meeste verschenen boe kjes zijn nog verkrijgb:rar. Zir.lr icr
eerrige van de laatste titels:

3oo, - 't Portiertje van Roeselare. - 3ot. De I(leine Toonc<'lspt.t'lstcr
-- 3o2. Angstige Dagen, - 3o3.Antu'erpen in Brand. - 3o4. l)c ll;rrrrt:-
lidgen. - 3o-5. In het wilde Land. - 306. De Wonderbare Rc<ltlirrg.
So7. Fiere Margriet van Leuven. - 3ro- rt Avontuur van den Sclrilrler.
3_rI. Het Boefie. - 3t2. Een onverwachte Reis. - 3t3. De Gelrcinrzrrrrrirr.
'I'éekens. 

- 3r4. De Spanjaarden te Gheel. - 3rS. Zwarte Jan. - 3t(r. ')t.
Heks van de l\{oeren. - 3r7. De Boschwachteivàn Eikenhof. - 3rll. llr.t
Juflertje van Parijs. - 3r9.De Wolfjager van Turnhont. -.1::o. l)c
Zeeroovers. - 32r. Het Gezin van den Visscher. - De Wil<lc (lorv-lloy.

- 323: I(eizer Karel te Gent. - 3e4, De Spanjaarden te Mcclrclcrr. --
32.5, Kerstmis in de Sneeuw. - 326. Ëen angstig avontuur. - .\2/. ltt
Reis in den Nacht. -De Zwarte IJende. - 329. H?t licht in de Wil,icrrr,s
- 33o. De dankbare Soldaat. - 33r.Een kèer Wildstrooper. - 

qrz. llt.t
Wonderland. - 333. Het Verlorèn Testament.- 334. In veiligi Illvcrr,
1;33.5. De wonderbare reis van schipper Bontekoe. - 336. llt'n Lrrrt;rl,
lieeks. - 337. Vaders vertrouwen. - 338. De vlucht over dc Sclrr:lrlc. -
l:o. Neel's avontuur. - 34o. De Zrvartc l<rritcrs. - 34r. l)t. llr.l,l v;rrr
Afrika. - 342. De Pleegzoon van dcrr lle<lellrar. -^ 3,1.1. llt.t lrr.lr.pJ r;rrr
dcn Ravenburg. - 344. Een avontrrullijl<e v:rc;urt ic. .l.lji. I ),' r'r r,.rr,l
van <len Indiaan. - 346. I)e Pelgrirns err rlc ltoof r irlrlcr'. .t,l/. lt,' 1tr, ,'
Gcurzenjagers. - 348, Het verlorcn l{of [urtl<'. -. - .l.l(). l)r. llr lrl !iur
',ialtleghem. 

- 35o, Het verlaten Huis. - 3-5r. De sclrat irr rlcrr Kllrlr.r
352. - Het huis in de Dednen. - 353. I)e vlicrrtl v:rn rlcrr 7.r'r'k:rprtrrrr
3.54. De gestrafte Hoogrnoed. - 355. Grootmoer'lers hcllrt:rs. .lr;,lr llcrr
Vlaan.rsche jongen in Amerika. - 3SZ. De jonge Kolorrist. - - .1 ,H | ),.
herder van de Hooglanden. - 3S9. Na lijden komt r'.rblijrlt'n.-.- .ilro lrr.
rrvcc Robinson Crusoë's. - 36r. p,delmoedigheid beloontl. - .1(r.:. l),.
Durver. - 364. De Durver in de Prairie.- 365. De jonge llovr.rr',.r
166. De slurve Goochelaar. - 367. De valsche Roudewijn. .1r,t1 lt.
zonderlinge Bezoeker. - 36g.De sclrrik van het Dorp. - J/o. I)t. l'1.r,1,
geest. - 371. Bij de Ësl<imo's.- 37z.Eu'yn, de lijfeigenc. -. .t;',1 lt,'
eenzame hoeve. - 374. Het Schot in den Avond. - 375. I)e Slir,[rrr,'r',t"r
- 376. Gescheiden Vrienden. --: 377. ITet Avontuur der l(<'lstz:rrrs1, r.'
r 378. Hoogmoed gebroken. - 375. I)c Cirkusjongen. - 3tio. llit lrrt
Cirkus. - 38r. Het Spookschip.

Elke rveek verschijnt een nien..v I'ocl<ie.
Yraag ze in de troekrvinkels en hij dagbladverkoopers.

UITGAVE A. HANS.VAN DER MEULEN, CONTICH.
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Nr^ S94.
A. tr{AI.{S

mE wffi&ffi$g}[frH w{}w"BtrY
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Op een Deeembevdag van het iaai' I84l re"ed

boer Doorr"lhage m*t rijn zootr. en eenige buren
door de wou.den van Ne,braska in Naord-Ame-
rika. Die etreek lvas toen nog woe*t. Men begon
ze pas te ontginnen, waarin rnerr heel wat he-
:rnoeilijkt werd door de Indianen-stanl:nen, dic
daar talrijlc wnonden.

De trçleine lçaravaan lvas dan r:erlc flink bewa-
pend, niet alleen omdat men op jacht was, maar
ook om zich in'tijd van nood tegen ele Indianeri
te kunnen verdedigen.

Voorop reed een Indiaa:r' FIii diende bii
Doornhage, een Vlaming" Deze R'oo,ihuid was
nlaaf geweest bij clen etarrr den Fawnees. Doorn*
hage had hem bevrijd, en Spatan, zoo heette de
jonge Indiaan, ïras hern daarvoor zeer dankbaar.
F{ij tooncle zich seer gedienstig F{ij sprak gehrn*

ken Vlaarnsch"
De jagers hadden reeds een bu$fel geschoten'

en dien tnaar ele hoeve gevoerd. [\taar s$ TÂ'iidcrÀ
.-* [ *-



fiog gaarne eenige cabris, of wilde geitjeu, buit
maken.

Ze kwamen na eenigen tijd buiten het boech.
Eenige cabris vluchtten voor hen weg. En nu
liet men Spatan begaan. Deze kende bijzonder
goed de kunst om de geitjee te verschalken. Hij
r,eed in snelle vlucht de dieren na. Maar deze
waren rapper dan hij. Toen ze echter een eind
van hem af waren, bleven de geitjee staan, want
ze zijn zeer nieuwegierig en dit is hun ongeluk.
De Indiaan gleed van zijn paard, en legde zich
plat op den grond.

Intusschen kropen de andere jagere, die al wis-
ten, wat er zou gebeuren, over den bodem na'
der. Karel, de veertieniarige zoon van boer
Doornhage, bleef bij de paarden in het bosch.

Spatan maakte de zonderlingste gebaren. Hir
wuifde met een zakdoek en stak ook wiggelend
zijn beenen omhoog.

De wilde geitjes zagell. dat eigenaardig gedoe.
En in hun nieuwsgierigheid wilden ze dat vreern-
de spel beter beschouwen. Ze keerden terug, aar'-

zel'end eeret, rnaar naarnoate Je trndiaan nog gek-
ker toeren uithaalde, vastberadener.

Die nieuwsgierigheid werd hun noodlottig.
De cabris kwamen onder echot. Eensklape wer-
den de geweren gelost. En wel acht geitjes lagen
getroffen neer. Eenaklaps had de dood herr ge-

veld. Het was eigenlijk een wreed schouwspel,
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rnaar zoo moesten de farmers in hun onderhoud
voorzien.

- 
De geitjes, die nog leefden. werden dadelijk

afgenraakt. Men braùt ze naar het bosch. 
--'-

_ - Vader, zei Karel, de zoon lr"r, Doorrrhug.,
ik heb paardenhoeven gehoord.

- In 't bosch, jongen l
- Ja.* Vergist ge u nietl* Neenu vader._ Dicht bij moet een troep rui_

ters zijn, verzel*erde de knaap.

- Zouden er dan Indianen in de buurt zijn?
- ,* Dat moeten we orrd.ooutrr*n, *pr.k Rou-Iofs, een Hollander.

Doo_rnhage keeli naar Spatan.

Ï. eenâ gaan kijk, baas) vroeg de Indiaan.

- J., maar wees voorzichtig Ât* de paw_
nees u bemerken, zijt ge 

""r, lrJrloren man. Ge
weet dat! Ze vergeven het u niet. d.t g. uit hun
handen geraakt zijt.

, .. I'k goed opppe, baas, beloofde Spatan en
hr; verdween tusechen het struikgewas.

De anderen bonden de geitjes ou, d* paarden.
Spatan bleef ongeveer een lrwartier weg. In
spanning zagen de jagers hem terug L*"r"i.

Indianen in de buurt : dat beLekende on-
ruet, onveiligheid, gevaar... En de avond zou
weldra vallen. Da" benauwde de """tt ,rotmeor 
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i * 'Wel, Spatan, w&t hebt go ontdektl vroeËr
Doornhagê aan zijn knecht.

- O, baas.. . zal wreed zijn... Een bende
Pawnees... Zij wil menschofflr breng... Een
meisj_e is gevangt."., vertelde Spatan opgewon-
den. Is een nneisje van mijn stanr"-.. van dJKants,

- Zijn er veel roodhuiden?

- Wel veertig man... en oolc vïouw en
kind... Zij maak een houtvuur in bogch... Zii
zal de meisje veel pijn doen.. O, baas, paL ze
weg.."

Doornhage keek zijn buren aan.

- Vrienden, zei hij, ik vermoed, wat er
zal gebeurerr. De Kants hebben onlangs een roof-
tocht gehouden bij dc Pawneeg"

De Indianenctammen waren voortdurend met
elkaar in oorlog.

-- p6 Kants hebben toen wel honderd Paw-
nees vermoord, trnannen, maar meest vrouwen
en kinderen, vervolgde Doornhage" Ze namen cle
scalpen mee. Zeket willen de Pawnees nu
wraak nemen door een meisje van de Kants te
offeren. Ze rneenen aldus hun Manitoes of
beschermers aangenaam te zijn en zelf sterlËte te
krijgen. Maar vrienden, wij zijn Christenen.
Kunnen we zulk een rnisdaad .toelaten? Neen"[
I aat ons trachten dat arm meisje te bevrijden!
"t 7â,1een moeilijke taak zijn. maar met Godc

hulp kan ze onc geluklcen. Wie waagt; dls
wintl

Doornhage stond daar met zijn flink-eerlijlt
gelaat,-zijn trouwe oogen. De buren beschouW,.
den hem als de hoofdr-nan van hun ,kleine neder-
zetting. Zoo dikwijls gingen ze bij hern onl
raad. Zijn vrouw was een uitmuntende helpstor
bij ziekbedden.

Ee korte, maâr treffende toespraah trof iedcr.

- Doornhage, we stellen ons oncler uw hevo-
lcn, niet waar, rnannen? zei Roelofe.

* ja, klonk het,
'- Te paard dan! Spatan zal ons dsn weg

*ij"a'o 
ja, baas... De meisje verlos...

De Indiaan reed vooruit. Hij maakte allerlei
zwenkingen en weldra gaf hij een teeken. Men
was de offerplaats genaderd.

- Van de paard stap, fluisterde Spatan. Wij
moêt over den grond kruip.".

Allen gehoorzaamden vlug.

- Karel, ge past weer op de dierent beval
Doornhage tot zijn zoon.

De mannen volgden hun .gids, die door
het lcreupelhout sloop.

Plots hoorden ee luid geschrei.

- Het is de meisje, zei Spatan zacht. .ârrn
kind... O, wij moet ze,verlos,"
' - Vùienden;.laadt de geweren."o we zqllcn de

6
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lndianen ver'râsËen, sprak Doornhage' We blij-

ï*" ai"ftt biieen in groep' Kun-nen we het niet

.Ânen; dan'trekken we vurend achteruit' terug

;Ëï Ë;d;. P.", *, dat we niet omsingeld

*'otd"tt"\ffe gaan!
rffeldra eagen ze de Roedhuiden' Boven het

s*;lr;;;; T; sevansene htonk nu weugdege-

t*d; 
groote brandstapel vlamde en daarrond

rp*ùJ" nxannelln o''à**"* en kinderen met

eenbrandendenttt*it*t'Aaneenpaal'dichtbii
dat vuur waË een meisie van ongeveer eeventien

j*r;;;.i";. % *uu"de van anget en riep ieto

in haar taal."t *W; 
zegt het rneisje? vroÊg Doornhage

aan SPatan-' 
- 

Ze vraâgl om medelijden' ' Zii is bang

uoo,,* .r**f ..."n* Kante rÛep nu ttlt de zon'
'-fi.ttilt"e. begreep, tll' '.'1 dat daneen Ûn

dat epringer, "",'i"iâ""""h" 
godsdienstoefening

ils, ilË"oerd voeir men het wreed offer ecu

brengen.
* Zii zal eerst de meisje, verbrand met de

br"td"tâ*-;"k". '-Zii t^t die haar^op de lichaam

"n 
itt de gezicht duw, voorspelde.Spatan'
* Die orr**"""ftu"r màmpetde Doornhage'

VriuoJ"u" t*t""krA* hii, -laat ons moedig ti!t'
"t Gaar. hier om #" Urrirrt-rrig werk.." \vij ziin

er'îffit.". aii's-*Iùài uËu*e Ëerst ïn de

û

lircht schieten | 'l'egelijL moeteir we voor
staan.,.

Spatan had een rnes getrokken ;

- lk zal de koord van cle meisje los snijd.,.
zei hii. O, is al laat, vervolgdc hij verschriLt,

Hij zag, dat de hoofdrnan, clie groote pluimen
in zijn haar droeg, reede met zijn fakkel naar
het meioje toeliep, om haar de eerste brand-
wonde toe te brengen. Maar Doqrnhage had dat
ook bemerkt. Nu lcon hij niet in de lucht J"hie-

1*r... Zijn geweer knalde en de u$'are, wreede
lndiaan rolde achterover.

't Volgende oogenblilc schoten nok de ande-
ren. Za sprongen vooruit.

Vrouwen en kinderen van o-le Indianen gilden
van schrik en vluchtten weg,

Spatan stond ai bij den pa,rl. Vlug sneed hij
de touwen der gevangene door. Een reusachtige
Pawnee wilde het hem verhirderen. Doornhage
velde hem neer.

De Indianen aarzelden. Ze waren verragt. De
moedigsten grepen hun boog en pijlen of hun
andere wapens. Nu werd het !:itter ernst...

De geweren knalden weer" Pawneee vielen
neer. Dat wekte schrik. Huilend stcven er eenige
Indianen heen.'spatan en Roelofe droegen het riteieje reeds

naar de struiken.
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Karel rnas dus ttj arr.**;*il'; H;
trappelde van ongeduld. I-lij had wiilen rileeweï-
ken onr het Indianenmeisje te hevrijcl,elr, mâë.]:
nooit zou hij zijn vader tegengesprolcen hel:ben.
Gehoorzamen wa$ hier de eerste wet.

FIij hoorde het geschreeuw en dan de schoten.
Plots vernam hij een verdacht serucht. I{i;

heetrc ronrl zich en ontstelde. Een indiaan schoqf
door het hooge gras. Die kwarn blijkbaar de
paarden opje.gen, on: ele farmers de vlucht af te
snijden.

Karel aarzelele niet. Hij hield zijn buks in de
hand en legcle aan. De Roocihuid bemerkte het.
FIij sprong ûp en vluchtte. Karei schoot tcen niet.
Hij zou het vreeselijk vinden een mensch te doo-
den" N4aar nu begreep hi3', dat hij een gewichtige
taak had te vervr:llen. Hij sttrnd alleen Llir een
gevaanlijke wachtpr:st " Ziin hart bonsde. lir icon-
den rneer indianen komen. Hij draaiCe g:edurig

rond en spiedde naar alle zijden. O, vader err zijn
vriendert rnoesten eens ver;lagen Èn geilond
wordenl

Karel dacht aan maeder en zijn ausje Auna,
in het blokhuis.

- 
God help ons, bad hij.

De oogenblikken schenen uren... Het lawa*ri

daar verder ciuurde voort" Zel<.er was het een

geweldige strijd. ". 0, ale de blanis.en tsch rmaar
overwonnen...

Karel besteeg zijn paaroJ. Zao kon hij beter de
cmgeving overzien" En rnoesten de Roodhuiden
zegevieren en in groot getal op h.em aanlcomen,
dan kon hij viuchten orn moeder en Anna naar
het fort te brengen!

Maar hij zou niet spoeclig rzaon zijn post wij.
ken"". h{i! hac{ hier in de wildernis troî.rw gs".-

leerd.
Weer schrok: Frij... "Iai<ken kraalten. Kard

Ïremerùte een trndiaun. Vlug Xegde hij a,an.
In zijn zenr:rrach.tigheid, zag hiJ niet,

dat het Spatan vras, die naelerde. Hij dacht slechrir
aan loerende vijanden. FIij rnoL.st cle paarden bc-
watr<en, eijn npdracht dapper vervullen.

I-lij schoo{:, rna&r geluL"kig nog in de lueht, om
den verrneenden vijand t"e verschrilçken. Vlug
laadde hij opnieuw.

* Niei schiet... is ik! klonk het,

- Spatan ! riep Karel verheugd"
* Ja.. "

- 
\Vaar is vader?

- 
Hij komt...

* lfinnen wij?
*_ Ja... hier is de meisje a1...
De be"*rijCe volgde dei: Xndisan, al was ze nog

wat stratn van de tc,uwen.
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* Spatan".. hiey ie een Indiaan geweeet,.. ik
heb hem verjaagd, veqtelde Karel

* Ik zal bij u blijf.""
Het meisie schreide nu van vreugde. Medetij-

dend keelc Karel haar aan. Caarne had hij tot
haar gesprc.ken, fflaar Trij kencle haar taal niet.

*- Spatan, vertel haar, dat ue niet bang meer
rnoet eijn en ue bij one ral mogen wonen, zei hii"

Spatan vertaalde de raroorden,
* Vlucht*n eTc Indianen) vïoeg Karet"
* Ëerst xij veeTrt... maar de leapitein is ge-

valt... Hij wilde dr: rneisje vuur in de gezicht
steek met een tal*.. "* Een }:randende takï* Ja...* Die wreedeard.".

* -tr, uij nou haay liehaanr dan in stuk gekapt
heb"." fic dat T&'eet,.. ls zoo'r,vreed,..

De anderen keerden nok terug"
* GoeI uij geclanl*il, lrçt {s 6elukt, spra}t

Doornhage.
Karel deelde zijn vader rnec. çiat hij eeri ln"

diaan verjaagd had"
* Ëoed opgepâst, i*trgen. Nu mûetlrn we

r*aken, dat rne weg kom*m. Het wordt aveind,
we zijn nog een. he*i eind van. huie, sprak Doorn-
hage" De h:dinnen zulien ve,orzelrer spijt gevoe-
len ov*r hun vlueht" S/e irebben xe verra'at;

rnâsr xe weten, d.*ff:_3 veeï minden anntnl eiin

dan zii. Vrienden, het eal noodig nijn van nacht
de wacht te houden"
, Spatan narn het meieje vo*r sich çp ziin
paard. De lçaravaan reed heen.

lI"

Vrouw Doornhage wa,$ rnet haar rwaalfjarig
dochtertje in het,blokhuis, de woning der hoeve'
Vader had die van boometammen uit het woud
gebouwd, toen hij zee iaar geleden van een meer

bevolLte otreek. herwaarts kwam nret vrouw en

kinderen, en eenige andere kolonisten. 7'e ont-
gonnen de wildernis en hadden reeds vrqchtbare
velden, die goede oogsten droegen.

Maar het wae een eenuaarn leven, ver van de

naaste stad, die men maar na vier, vijf dagen

rijden kon berei'ken-
De nederzetting telde nu zeven gezinnen' ln

de buurt was echter een Amerilcaansch fort rnet

een jbezetting van soldaten, die de nederzetters

beschermden en de lndianen in toom moesten

houden.
De aoldaten legden ook' wegen aan'
ln de omgeving lvaren nog l:oe"ven- De regee-

ring wilde J*"* *tt**k ontginnen' Dg hinderen

ilrJ*.tt onderwijs, van hun onders" Een school

b.siond nog niet. Doornhage had- toch voorge-

*t*U *" dJ btlren om te traehten 's 'Winters ge-
*"- 11 _*-



Ëamsnlij.k een onderwijzrr te huren, Men,had
echter nog niemand kunnen vindenn die bereid
was zich zoo ver in de prairie te vestigen.

Vrouw Doornhage vond, dat vader en Karel
dezen avond zoo lang weg bleven, Ze was altijd
wat ongerust, $ranneer z,e die lange jacht'
tochten deden.

De lndianen lconden het niet verdragen, dat
blanken hun gebied innamen, al lagen groote uit-

^- Ig .*

4
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âortrckthdcn woort en veriaterr" b. Roodhuideri,
begrepen echter, dat etilaan hun maeht geknakt
werd.

Moeder had een ,kaarE aangeetoken dic de
grootr kamer maar spaaruaam verlichtto.

* Moçdor, rlu hoor ik intn, uai Anna. Ik ge-
hof, dat vader daar is.

* Nten, kind. want hij roopt nltijd el van oon
efrùand.

- IL, heor toch lets.. "

Mooder luirtercle en Za wcrd nog angetiger...
Ja, daar wâren ruiters.'Ze vernam het getrappel
der paarden.

Ab het eeng lndianen waren" Ze hadden rnis-
schien vader en Karel en de buren overvallen,
en kwannen nu de hoeve plunderenl

De Pawnees \ /aïen boos, orndat Spatan hun
ontnomen wae. Eens hadden ze reeds de hoeve
willen aanvallen" Vader was gewaarschuwd ge-
worden en had den officier van het fort verwit-
tigd. Die zat met zijn nnannen in de schuur ver-
borgen. De Indianen waren toen van een kale
reis teruggekeerd.

Maar ze vergaten hun veete niet. Dat wist
vreuw Doonnhago ook wel.

* ffisnnçn stappen af, fluisterde Anna. Ze
kornen naar de deur.

* 0, we doen niet openi zei moeder bevreesd.
Kecrcle vader *n"h *.1:"f; 

*_



Ë,r werd geklopt. lndianen zouden zoo toch
niet hun aarrwezigheid verraden" Moeder wae
wat verlicht.

- Wie is er daarl vroeg ze, want het konden
buren zijn.

Misechien brachten ze slecht nieuws.

- Goed volkl klonk het in 't Vlaamech, doch
moeder herkende de stem niet.

Vlaamsch! Dat rvekte echter vertr,ruwen. Ze
echoof de grenriels weg en deed open,

Twee mannen traden binnen. Vrouw Doorn-
hage ontroerde" De eerate waa een geestelijl*e, een
pater, in zijn zwarte ooutane. Op zijn boret hing
een groot kruiebeeld... Hii rnoegt een pater zijn
uit Vlaanderen.

- 
Goeden avond, zei hij vriendelijk. Ben ilc

hier waarlijk bij Vlamingen? Ik hoorde in mijn
eigen taal vragen, wie er waâ.

- J",. wij zijn Vlamingen, pater.

- 
O, \ryat een geluk... Mng ik Frier wat rus-

ten?

- 
Natuurlijkl Zeer gaarne... Mijn man is

nog niet thuis... lk verwacht hern toch spoedig.
Vrouw Doornhage kreeg een vermoeden.

-- Zijt gij rnisschien pater De Smet, van wien
ik al hooren spreken heb) vroeg ze.

- Ju, die ben ik...
-* O, mijn man zal ook blii ziin u te ontmoe-

ten. lV'e weten, dat gij de Indianen wilt bekee-
ren" ".

- lk doe een groote reis orn miesies te stich-
ten...,lk zag dit licht en trrwam er.op af. Men had
naij gezegd, dat er hier farmers woonden. Maar
wat ben ik bUj, dat ik bii Vlamingen terecht
ksm. Deze man is mijn vriend, Jan Baptist De
Velder. van Gent. Hij heeft l.{apoÏeon nog ge-
diend alo grenadier. Over dertig jaar kwam hii
naar Amerika en al veertien jaar was hij beverja-
ger in de bergen. Nu helpt hij rnij.

* Ju, aprak De Velcler, en dat cloe ik gaarne.
Ik rryas zclf haaet een wiÏde geworden. Ik had het
Vlaamseh Ïrijna vergeten. Manr elhen avond zei
,ilt een vcrâje op, rl\rer Onee l,ieve Vrouw. Ik ]rad
het van moeder geleerd. Ik verlaat pater De
Smet niet meer,

- ffiss1 gaât toch zitten, noodigde vrouw
Doornhage. Zijt ge maar met uw heiden)

* Ja... Zaa reizen we al honderden mijlen
door de wildernis. \X/ien God bewaart, is wel be-
waard. Soms krijgen we geleide. Och, we zoeken
den weg.,. Kan Jan de paardert staltren?

Anna wees hern den weg'

- 
Ik zal dadelijk een flinh maal bereiden

hernam rnoedern die gelukkig was rnet dit be-
zoek.

Ook Arrna venheugde zich over deze afwisse"
litg' * I{ -

I
Ë
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*. Daar is vader1 riep ze na ueniger djd uil.
Ze hoorde het bekende Eeroep, *rr*uo dl *a*,

buiten.

- Vader, er is een patm bif ono, vr :eldo xry
haartig.

_ - Een paterl herhaalde Doornhago rrarwoffi.
derd

- Ps1g1 De Smot, hect hij.** \X/at! Is dia groore man hicr} Dat ir ee.sr
geluk. Maar Anna, wij brengen ook iemaird mee,
oen meisje dat bij ono blijft wonen"

De buren warËn rraar de eigen hoeve gercden.
Men had den jachtbr-rit ver.Jeild" De huff*l z**,
çtrakr verder geslacht worden door Spatan.

Nu toonde Anna verbazing. Wolk meirjo Lon
dat zij-nl _Ze-zag, ciat Spaton iemayrd van eijn
paard'hielp. Vader leidde het Indianenmoirjc iu
huic.

* Hr, dat ïr de ,haae zælcer? rprah pater Lle
Smet.

- Ju, ilc ben Doornhage, vâïr 'lVyngene, bii
Tiel't En mijn dochtertje vertelt me, dat gij pater
De Smet zijt. Ge zijt hartelijk welgekon *".

Ze drukten ellcaar de hand.

- 
Maar nu moet ik een nieuwe huisgenoote

voorstellen, hernarn Doornhage.
Hij vertelde, hoe het Indianenrneisje voor

çen wreeden dood was behoed geworden. Pater

De Smpt -wenrchte Doornhage geluk orn zijn
naastenliefde en zijn moed.

Moeder knikte het meisje wiendelijh toe. Ze
liet Spatan tot haar zsggen, dat ze hiÀr nu thuis
zou zijn.

Weldra werd het avondmaal opgediend. Pater
De Smet b'etuigde welk een deugà het hem doed
woer Gcns aan een Vlaamscho tafel te zitten. Hi;
beloofde hier ccm paar dagen to blijven. Vrouw
Doornhage verteldo hem, dat cr bij eon der bu-
trGn con kîndja goboren wac" Do ouders zouden
llij riin, als de pater her doopte. Ook kon hij en-
Lcle zieken bezoeken. Hij beloofde den voigen-
don dag mis te Ïozen.

De kolonisten konden rnaar twee keer per jaar
naar de kerk gaan, als ze met hun vruchten naar
do verro rtad reden. lVel kwarnon ze 'c Zondagri
tamen.

Na den moaltijd bracftrt vrouw Doornhage
Oeloe, zooals het Indianennreisje heette, naaï
aen kamertje, waar ze een bed gespreid had, Door
tcelcens bemoedigde ze haar beschermelinge.

Spatan zou nu den geschoten buffel slachten
in de schuur. De baas gaf hem opdracht tevens
goed te luisteren, of hij geen seinen hoorde. De
buren hadden afgesproken bij een terugkeer der
Indianen elkaar met geweerschoten te waarschu-
.wen. Ze moesten dan 

"amen 
weerstand bieden,

çerwiil iemand naar het fort zou rijden om hulp..-tr?;:r* 4S *'-:



nt.

De familie Doornhage zâr bii den haard. 't Was
een buitenlcansje ,rlÈ ".r blzoeker onder het
dak te hebben.

* Ik ben van lJendermr:nele, verrtekle pater
Peter Jan De Smet ( I i, En de jongens o.**d*r,
me Samson, omdat ik zoo sterk waç.,. 'We had-
den dikwijls een lelopparrij. Ëen mensch ie dan
niet wijzer. Maar veel stond ilç. tnch ook aan de
Schelde te dreromen. En ik stelde me dan vcror,
hoe die rivier naar de zee stroomde en hoe men
over die zee kcln ï/aren naar rJeyre, vreemde lan-
den. Ik kreeg eiok reisluet" Vad*r zei het sûms v&n
rnij: < Die blijft nnoit bij ons' d,ie wordt eoldaar
of groot reiziger >. En nu 'ben ik soldaat en reizi-
gcr in dienst van de missie'sn in dienst van Cod
en m'ijn wapen is het Kruis, Ik wil mijn leven
wijden aan de belceering der Roodhuiden. Nu trek
ik. door hun landen en verT,rreid il* de Christelijke
leer. Tegelijk onderzoek ih, waar nieuwe missie-
posten kunnen gesticht worden. Ilc heb al een
groote reis gedaan en nu ben ik. op mijn tueæde.
De Indianen zijn arme heidenen" Er zijn zeer goe-

{ I ) Te Dendermonde staat }xu {:rer} standbeeld
yoor pater De Smet, den Apoutel der Indianen.

!s*

cle stammen, mef *ens"lr"n vol cliep gevnel. ô,
wij moeten ze door het Christendom beschaven.* Ik heb eens een plaat gezien, sprak Doorn-
hage. Een Indiaan etaat aan den oever van een
rivier. Een bootje nadert. Er zitten geen gewa-
pende mannen in, die komen strijden met geweld.
Een zendeling *taat voorin; men biedt àen In-
diaan de hand der vriendschap. Het scheepje is
met een Kruis geteehend. Die zendeling wil vrede
brengen door het Christendom Zijn taak ie er
een van liefde. En als ik u zie denk ik aan die
plaat.

* Ik ben zeker, dat we hier veel kunnen
doen, hernam pater De Smet. Daar heb ik op
m'ijn reizen de bewijzen van cntvangen. Zeker,
we staan dilcwijls te€renover wilden, Ge hebt het
van avond nog ondervonden, toen ze Oeloe wil-
den martelen en dooden. trk was bij den starn der
Slangen, ook wei Ce Soehoniee genaamd. We
waren met een kleine karavaan blaniren. Drie
honderd Slangen kwamen te paard naar ons ge-
reden" Ze zagen mij, om rnijn kleeding en het
Icruisbeeld aan voclr een afgezant van den Groo-
ten Geest, waarin ze gelooven. Die ruiters droe-
gen vervaarlijtr<e }inodsen, en hadden zich ver-
sierd met pluimen, paarlen, vossenstaarten, klau-
wen van wilde beesten en wat weet ik ai. Op
stokken toonden ze de haarbossen van gedoode
vijanden. Ze waren daar fier op, Ik moest met
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don iroofdman d" rt.d.rptjp ,ooi.urr. iL ve*eide
hem, waarom ik in hun land was gekomen. De
'hoofdrnan en zijn voornaamste getrouwen rpra-
ken met elkaar en de aanvoeder zei toen: <Wij
wenschen de verheven leer te kennen cn te vo!-
gen, die gij predikt in den naam van den Croofen
Geegt, dien wij beminnen >. Die menrchen zijn
van goeden wil, maar er zal bij hen vecl tc hcr'
vormen zijn. Als een vân hurr dappere krijgclie.
den sterft, laat de familie zich dc haren afsniidon
trn teeken van rouw. Ze snij.len oo'k de rnanen
en staarten der paarden van den doode af, Z*
verbranden al zijn bezittingen. Ze snijden zicl:
uit rouw in het lichailm, Maar diezelfde menschen
laten grijsaards en zie.lcen onbarmhartig in de
wildernis achter orn ze te laten verslinden door
de roofdieren. Zulke gebrekkigen vinden ze een
last op hun tochten. Toen ik bij hen was, voerden
ze oorlog met den stam van de Zwart-Voeten.
Als ze dan terug komen met gevangen vrouwen,
worden deze door de vrouwen en zusters van de
strijders op de wreedste wijze vermoord. Een an-
dere stam van de Slangen verbranden een doode
met zijn beste paarden, die ze eerst wurgen. D*
rnan en de paarden worden op een houtstapel ge-

legd. De familie en vrienden springen,er dansend
reind. Ze gelooven, dat ze zoo de paarden aanvu'
ren, orn den doode naar het land der geesten te
voeren' 

,'* 3$ -*'

,r Nog erger is het bij de Falkotin;, ooi. 
"dûIndianenstam. Is daar iemand gestorven, dan

legt men den doode gedurende ,r.!.r, dagen v66r
zijn hut. Den tienden dag komen familie en bu-
ren op een hoogte samen. Men legt het lijk op
een brandstapel, en steekt dien in brand. De om-
standers roepen" De bezittingen van den overle-
dene worden bif het lijk geleg.l. Soms voegt rnen
er een pak nieuwe lçleeren bij. Dan neemt de
Indianen-dokter voor het laatst zijn toevlucht tot
tooverijen, om den doode tot het leven te roepen.
Dat lukt natuurlijk niet. Hij legt daarna een,buf.
felhuid over het lijh. Gedurende de negen dagen,
dat het lichaam tentoongesteid wordt, is de we-
duwe verplicht er bij te blijven, van zonsopgang
tot zonsondergang, welk rveer het ook moge zijn.
Op den brandstapel legt men haar naast het lijk;
zij blijft daar, zoolang de toovenaar wil, dat is,
totdat zij van het hoofd tot de voeten met brand-
wonden overdel<t is.

>> Als'het lichaam verbrand is. rnoet de weduwe
de grootste beenderen oprapen. ze in berkeschors
wikkelen en ue verscheidene jaren onder den hals
dragen. Dan is ze feitelijk een slavln. F{et Z$'âôr-
ste werk is vonr haar. Zij is de dienstrneid van
al,le vrouwen, en voor de minste ongehoorzaam-
heid wordt zii geslagen. Dilcwijls dooden deze
ongelulckige r,veduwen ziah clart qok, om aalr zoo-
veel wreedheden te onttrçomen. Ja" het Christen-
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dorn mpet bi; die ongelukkigon v*'*i verunderert.
En het is noodig, dat wij al hun sewoonten et:
zeden onderzoeken.

- De Pawnees hier in de buurt. zetten de doo-
den van hun opperhoofden in hutten, vertelde
Doornhage. Die hut is stevig ineen gevlochten
van biezen, opdat de wolven er niet zouden in
kunnen drlngen. De Indianen leggen bii den doo-
de gedroogd vleesch, tabak, boog en pijlen. En
jaren achtereen vernieuwen ze dat in de Lente.

Zullce graven heb ilc gezien, hernam d* p^-
ter. De lndianen denken dan dat de ziel daar lang
rondzwerft en eten noodig heeft.

>> De ongelukkigste stamrnen zijn wel de Sam-

trreeches, buren van de Slangen. Ze wonen in
roteholen of in putten, Ze zwerven door de vlak-
ten en eten mieren en spirinlclranen. Er zijn er, die
hun eigen kinderen slachten en opeten.

- 
Hoe vreeselijlc! riep vrouw Doornhage uit.

- 
O, op mijn reizen, hoor ik van zooveel

ellende. Die Sampeeches en de Payoos verkoopen
ook voor een kleinigheid hun !çinrleren" Spanjaar-
den uit Californië ko,rnen ze halen om ze als sla-

ven te verhandelen. Dat is een achande van de

blanken, zooals het ook een oneer is aan de India-

nen sterken drank te verkoopen << Vuurwater >>

noemen de Roodhuiden dien'-;D; 
Pht-Hoofden zijn edehnoedig van karak-

tero en vredelievend. Liever dan te vechten, trek-
*- a2 *-

ken ze heen. Toch zijn _ze dapper, als ze aange.
vallen worden. Maar ze hdbben goede g""o"t.ii.

r> Eens was ik mer Plat-HoofdÀ op ,Ji.. pierre,
een der opperhoofden, was bij mij. ôrrr" *urrr",
!,etrg_nten esll Zwart-Voet, L*n 

- 
g"sl"pu" fu"i,

dendief. 't 'Was 
nacht en zeet donk"r' naur frii

gewond was, werd de dief nog gevaarlijker, wani
hij iad nog zijn geweer, *u"rÀ". hij dreigde te
schieten op ieder, die onder zijn bereik durfâe ko-
men. Niemand waagde het hem te naderen. pierre
klein_ van gestglte en ongeveer tachtig jaar oud.
voelde in zijn hart weer den ouden *""i, <<'Wat,
riep hij uit, zijr gij bangl Laat mij begaan! > En
recht op de,n vijand toelooperrcl. doodàe hiï hem
met een enkelen lansstoot. Daarna wierp hil zich
onmiddellijL op de knieën, richtte de oogen naar
den hemei en bad ongeveer met de vofucnde
woorden; <<Crcnote Geest, gij weet, waaràm ile
dezen Z;rniart-Voqrt gedood heb, het rryas niet uit
wraak; 't was noodiq, om een voorbeeld te ste!-
Ien, dat aan de anderen tot waarschuwing zou die-
nen. O, ik smeek Lj, wees heni barmhartig in het
andere leven, wij vergeven hem van ganecher
harte het lcwaad, ciat hij ons heeft willen aan-
doen, en om U te bewijzen. dat ilc waarheid spreek
zal ik hem met mijn kleed bedek'lcen > Bij deze
woorden cntdeed hij zich van zijn mantel en
spreidde hem uit or.er het lijk, En dat is bij de
lndianen. *" -*?îti: Zultrçn voorvallen lcan



ik meer vertellen. Met die xnenschen is wat te be-
ginnen.

- O, onze Indiaansche knecht is onlc een
brave jongen, verzekerde Doornhage* Met de Plat-Hoofden ben ih zeer bevriend,
hernam de pater. Ze hebben ons een heel eind be-
seleid. Daar heb ik veel geprerlikt en dikwijls mis
gelezen. Ik heb er erok 6S0 gedoopt. waarbij twee
oude opperhoofc{en. De een werd de ïy'andelend.e
Eleer genoemd,

- En ge zijt daar overnl geweest? vr@ôg
vrouw Doornhage.

* O ja, en nog veel veraler, antwoordcle de
pater. Ik moet het heele Ïand leeren kennen.

- En hoe kornt ge altijcï aan eten?
* A.ls we met ons beiden a!jn, zorgt jan Bap-

tist er vôor. F{ij is een goede iager h,laar oolc de
Indianen bezorgen me voedse!" I-let is echter niet
altijd &angenaam orn met hen te eten" Ik heh de
Slangen zien smullen van hrrn eigen ongedierte.

: Foeil riep rnoeder uit.
Jt, ju". . En schotels wasschen, daar do*n

ze niet aan, 't Ïs me gebeurd, dat ik bi3 Indianen
at en een stuk vleesch kreeg. Het was vuil. 'lVat

deed moeder de vrouw? Ze nann een grooten
Elolc water in den mond, spoot het als een fon-
teintje over mijn biefstuk, en maakte die zoo
schoon.
=-"J-"iirt"ur pater toch...

*?4ry

-- 't Zijn andere gewoonten als in Viaanda-
ren, hé! Maar ik rnoet met mijn volkje mee doen
en nnag het niet nâuw nefiren, Ik heb gezien, dat
een Indiaansche mijn lepel sclroon màakte cloor
hem af te likken"

Anna moest ook lachen.
* Ju, kindje, dan is het hier bij uw moeder

zinderlijker, hoor ! schertste de pater. En dan zat
ih aan den rnaaltijd rnet mannen. ie zich clik met
berenvet ha den ingesmeerd, en daarover roode
verf. Hun gezicht leelc daardoor gezwollen, per-
cies of ze tandpijn hadden. Ja, il* heb sorns zitten
eten, terwijl we gebeten werden door de muskie-
ten. Die zetten zich op uw vel vast, en steken u
geweldig. We statrren, dan gras in brand, orn ze te
verjagen, rnaar zaten zelf in den diktr<en rook"
Dikvvijls moest ik hoofd, hals en ooren met een
doele bedekken voor de branders, andere lastige
insecten.

>> Eens at ik weer bij Indianen Ze snederi het
vleesch op hun leeren irernden. die glommen van
vet en vuil. Ze hadden ze toch uitgetrokken, om
ze als tafellaken te laten dienen. Ze veeg,rJen hun
handen af aan hun haren. Dat was hij de Assini-
boins, "We kregen een nagerechrt van gedroogde
en tot poeder gemalen mieren, sprirrtr*hanen en
lcrelçels.

;- Maar, pater, ge zijt toch_ ooh wel dikwijis
im sevaar? vroes "fîPïrnhase"



* Sfien God bewaart, is wel 'bewaard. 
Ë*rrs

vonden we de beenderen van tien Assiniboins.
Ze waren drie dagen te voren vermoord. De wol-
ven en de roofvogels hadden het vleesch afge-
knaagd. Gieren zweefc{en boven c,ns }roofd. Er
moesten wreede wilden in den omtrek zijn, 'We

waren slechts gevieren, We reden snel voort.
's Avonds ontstaken we een vuur en bouwclen
daar een hut, om aan mogelijke spionnen te docn,
gelooven, dat we daar zouden kampeeren. Voor
alle voorzichtigheid reisden we echter nog een
paar.uur verder en legden ons te siapen zonder
vuur. Het zadel was ons oorkussen en onze mân-
tel van buffelleer de deken. Ve hebben geen wil-
den meer gezien. Maar zekern ze kunnen wreed
doen. Menige blanke is door hun wapen geval-
len,.. ilc denk aan het donr u verloste Indianen-
meisje. In 1835 

- dat weet ilc uit rnijn onder-
zoek - hebhen de Pawnees ook zullc een offer
gebracht. Het was een meisje van de Sioux, pas
vijftien jaar oud. Ze werd gedood in den zaai-
tijd, en de Indianen meenden aldus van de zon,
die ze vereeren! een goeden oogst te krijgen. Men
had het arm kind, zes maanden lang voorgespie-
geld, dat men haar een groot feesr zou bereiden,
als het weer Lente werd. Daags v66r het zooge-
naamde feest ging men in het bosch hout kappen,
en men zei tot het meisje, dat het moeet helpen
bij het boomenvellen en bij het punten der palen.

*-_ 26 *.*
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Den volgenden dag moest zij haar feeatkleeven
aantrekken en plaatste men haar te midden der
krijgers, die deden, alsof zij een eerewacht vorm-
den. Toen de stoet zich in beweging zette, droeg
ieder krijger twee stukhen hor-rt, behalve de wa-
pens, die zij tusschen hun kleeren verborgen
hadden.

>> Het rneisje, meenend, dat het dus feest zou
zijn, ging gewillig nree. Onderweg zong men
godsrlienstige liederen. Toen men op de plaats

van besternming was gekomen zag het meisje dat
men eefl groot vuur maakte. Ze bemerlcte de wa'
pen$. Zebegreep dat zii geofferd moest worden.
Ze barstte uit in een hartverscheurend gejammer
en hief haar srneelcende handen ten hemel- Zii
bad, zii smeekte haar beulen medelijden te heb-

ben, maar tevergeefs. Een blanke koopman, ditr:

voorbij lcwam, wilde haar vrij koopen, doch de

Indianen weigerden. Het arm meisje werd ge-

bonden aan takken van twee boomen' Dan bracht
men haar brandwonden toe met de vlammende
takken. Nadat haar marteling lang genoeg ge-

duurd had, schoot het groote opperhoofd haar

een pijl in het hart.
* VreeÊelijlc! kreunde rnoeder.
* Jt, zoo gebeurde liet. De heulen trokken

heen en lieten de verminkte doode voor rie roota-

dieren achter. En nu meenden de Roodhr:iderr,
dat de zon eR _lï, 

heschermgeesten over dat



tweede offer zeer tevreden waren en hun oogst
zouden zegenen. In zulk wreed bijgeloof zijn die
menscherr verstikt. Maar het Christendorn kan
hen redden en daarom zijn wij naar dit land geko-
men.

Anna dacht aan Oeloe, die nu rustig sliep. Ze
was fier op haar vader, die het plan voorstelde,
om haar te redden en den tocht bestuurde.

Zoo zat pater De Smet nog meer te vertellen.
Man lette niet op den tijd. Ook Anna en Karei
werden zeer geboeid door de verhalen.

Plots oprong de boer op. Hii hoorde lawaai
buiten.

- Er gebeurd iets,"zei hij.
Tegelijk stormde Spatan, die nog altijd in de

echuur gewerkt had, binnen.
Baas, de Pawnees! riep hii. Zii zijn veel..'

Zij kom al op de hoef...

- 
p61 zijn we verlorenl kreet de boer.

Hij greep zijn geweer. Maar pater De Smet
etond lcalm recht.

- 
\,/g11veuw op God, zei hij. Laa! mii eerst

gaan.
Hij begaf zich naar de deur, met een kaars ifi

de hand, opdat hij zichtbaar zou zijn'

-O, 
pas toch op! waarschuwde Doornhage.

Ze zullen u neerschietent
Een hende drong nader. Plo"ts bleef ze staam.

De hoofdman riePs t:tt;u _

- Menschen, geen geweld! sprak de zende'
. littg in hun taal.

Luid klonk zijn stem. 'Weer zei de hoofdman
iets. De bende wendde zich om en verdween. 't
Leek of allen eensklaps door geheimzinnige
vrees bevangen werden.

Spatan had verstaan, wat het opperhoofd uit-
geroepen had...

- De afgezant van den Grooten Geest staat
daarl

Ieder was ontroerd.

- Bewijst dit niet, dat de lndianen geschikt
zijn orn de Christelijlce leer te aanvaarden) vroeg
pater De Smet. Ik zwerf van stam tot stam en
word overal met vriendschap bejegend. Het is uit
ontzag voor den Grooten Geest. Wij moeten hun
leeren, dat God de Groote Geest is.

Spatan ging nog eens rond de hoeve, maar er
was geen Indiaan meer te bespeuren. Hij volgde
hun spoor. Zouden ze geen aanval doen op de
andere hoeven? De bende was echter naar het
bosch terug gekeerd.

Boer Doornhage ging echter de buren verwit-
tigen" Dat kostte hem een paar uuï tijd. Ieder
kon dan 's nachts op ziin hoede zijn. Tegelijk
noodigde hij cle kolonisten uit tot den leerkdienst,
slie den volgenden morgen in ziin woning zou
gehouden worden.
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Toen hij weer thuis kwam, was aileen Spatan
nog op.

- 
Ik waak, baas, zei de trouwe knecht, ciie

zich zoo danhbaar toonde, omdat het meisje van
zijn stam aan een vreeselijk lot ontkomen was.

Maar de nacht, die al een eind voorbij was, ver-
Iiep verder rustig.

's Morgens kwamen de buren met vrouw en
kinderen. Allen warer-t nieuwsgierig om pater De
Smet te zien. Deze sprak hun minzaam toe,

In de groote kamer had dan de dienst plaats'
En in zijn sermoen sprak de pater over het zen-
dingswerk onder de Indianen.

Hij bleef wel twee dagen, want hii bezocht
alle hoeven, en doopte een kindje

Dan wilde hij zich ook naar het fort bege'
ven.

Karel Doornhage was cow'boy in de nederzet-
ting. Te paard weidde hij het vee van alle holo-
nisten op de groote vlakte. En hij vervulde die
taak met trouw en ijver.

't'Was weer avond" Den volgenden morgen zou
pater De Smet vertrekken.- 

Vader kwam uit de schuur. Karel wachtte hem

oP' 
ts willen vra-

- 
Vader, sprak hii' ik zou u iel

#èn.
-: Wat dan, mijn jongeni
* Ik weet niet of gij het mij kunt toestaan"'

*30-

Zijn srem Leefde wat"
-- Laat îxaar eens hoorcR, hernam Doornhage

vriendelij'k.

- Ik zou met pater De Smet willen mee reiien.

- Maar Karel toch! Mee reizen en waarom?
' Om hem te helpen".. FIij doet zulk echoon

werk... Gij hebt Oeloe toch ook bevrijd... En
pater De Smet wii die arme Indianen tot een
beter leven brengen.

Doornhage wae getroffen.
** Hebt gij daaror,'er goec{ nagedacht'} woeg

hij. '* O, al vau gisteren, vader...
* Pater De Smet doet geen plezierreie... Hii

ontmoet veel rnoeilijkheden.

- 
Ik weet het, vader... O, ik zou me moedig

houden, en dapper zijn.

- We zullen eens met moeder en pater De
Smet zelf epreken"..

Ze gingen in huis. Ë,n dadelijk zei Doornhage,
wellc verlan'gen Karel had.

Moeder schrok eerst. Haal zoon laten mee
trekken op die gevaarlijlce tochten I

- 
Wel, vriendje, ge toont, dat ge een goed

hart hebt, sprak de pater. Maar, ik heb u nog
heei weinig verteid van al onze ontberingen. Dag
na dag reizen we door vlakten. en over bergen,
steken we woeste rivieren over. Dikwijls is de
grond onze legerstede... Ge moet dat alles onder-
vinden om er over te oordeelcn'



:-- ih zou het verdragen, vurz*iic.de do Lnaap.
Vader keek moeder aan.

- Het is een heel beeluit, zei deze. Ik wil niet
<< neen > zeggen. Ik zou fier zijn, als nniin zoon
zich gaf voor zulk een verheven wnrlE,.. Maar hii
is nog zoo jong.

- Hij zou het kunnsr probeeren, oordeelcle
vader.

- Natuurlijk wil ik gaarne zullc een flintr<en
knaap meenemen, hernarn pater De Srnet. Laat
Karel eens een tijd rnijn cow-boy zijnl Het ia een
proeftijd. Gaat het niet, hij kan naar huis terug
keeren.

En al had moeder de tranen in de oogen, toch
gai ze met haar volle hart toesternming.

Den volgenden morgen vertrok Karel na een
innig afscheid. Alle buren waren bij de afreis
tegenwoordig."Vud", .rïo"d", waren dien dag en de vol-
gende dagen zeer stil en toch gelukldg.

Anna begon al met Oeloe Vlaamsch te leeren.
Zoaals dit meisie bevrijd werd r.rit Indianen-

ellende, konden er vele duizenden verlost worden
uit de duisternis.

En Karel Doornhage had zijn roeping gevon-
den. Hij hield vol en ging na een langen proeftijrÏ
en veel studie bij de missies onder de Indianen.. EINDE.

De niededeelingen die pater De Srnet hier over.

zijn'reizen doet, hebben wij gevonden in de dsor
henn geschreven brieven, en verzarneld in ç De
frroote Zwartrok p door F' J' Kersteq,


