Hoe Bob Stanhope Witte Veder leert kennen, zijn bijnaam Arendsoog en Lightfeet krijgt
Op de redactie van de San Francisco Chronicle waren de journalisten hard aan het werk.
Het geratel van de verschillende typemachines en het geluid van stemmen gingen door de
ruimte. Hoofdredacteur Gerald Smith keek er vanuit zijn kantoor, met grote ramen die op
de zaal uitkeken, tevreden naar. Zo moest een goede krant werken; ijverige journalisten,
die boven op het nieuws zaten.
Hij keek weer naar de foto op zijn bureau. Hij was vorige week in Nadine, Kansas,
geweest om zijn moeder te bezoeken. Toen hij weer naar huis ging, had ze hem een doos
gegeven. "Wat zit er in?", had hij verbaasd gevraagd. "Je jeugd", had ze met een glimlach
geantwoord.
Thuis had hij de inhoud bekeken. Inderdaad zaten er speelgoed en tekeningen van
hemzelf in. Hij had ook een enveloppe gevonden met een foto en een brief erin. Die was
aan hem gericht. De foto had een mooie herinnering terug gebracht. Maar ook een idee
voor een serie artikelen in de krant.
Hij stond op en liep naar de deur van zijn kantoor. Hij stak zijn hoofd om de deur. "Millicent,
wil je James even roepen, ik wil hem even spreken." Millicent, zijn secretaresse, stond
met een zuur gezicht op. Ze vond eigenlijk dat hij zelf kon lopen. Hij ging met een glimlach
weer achter zijn bureau zitten.
Millicent liep naar een van de journalisten in de zaal. Hij had donkere krullen, die altijd in
de war zaten en heldere bruine ogen. James, nog jong, werkte nog niet zo lang voor de
krant, maar was al zijn meest succesvolle misdaadverslaggever. Hij was vasthoudend en
bereid om risicovolle situaties aan te gaan, al was hij getrouwd en had twee dochtertjes.
"U wilde me spreken?", klonk een stem bij de deur. "Ja, James, ga zitten", gebaarde
Gerald naar de stoel voor zijn bureau. James ging zitten en keek hem vragend aan.
Gerald schoof de foto naar James toe. "Weet je wie dat zijn?". James pakte de foto op en
bestudeerde hem. "Jazeker, dat zijn twee bekende helden, Arendsoog en Witte Veder." Hij
legde de foto neer en keek hem afwachtend aan. Gerald was verrast, hij had niet verwacht
dat James ze zou kennen. James zag zijn verbazing en glimlachte verontschuldigend. "Ik
ben geboren en getogen in Arizona, de verhalen over die twee waren zo'n beetje
verplichte kost." "Ah", knikte Gerald. Hij bedacht dat hij had kunnen weten waar James
vandaan kwam.
"Ik heb ze een keer ontmoet", zei hij toen. "Echt waar?", vroeg James. Hij keek hem nu
belangstellend aan. Gerald kuchte even en ging er goed voor zitten. Hier en daar een
beetje aangedikt begon hij te vertellen hoe hij ze ontmoet had in het stadje Nadine in
Kansas waar hij toen woonde. Dat de toenmalige president er op bezoek kwam en hoe
Arendsoog en Witte Veder een aanslag op die president voorkwamen en degene die
erachter zat ontmaskerden. "Ik heb voor ons plaatselijk krantje er een verslag over
geschreven en dat werd opgepikt door een grotere krant. Dus indirect hebben ze ervoor
gezorgd dat ik nu hier zit", besloot hij zijn verhaal. Hij keek James aan, maar als hij een
hoop vragen verwachtte, werd hij teleurgesteld. James knikte beleefd: "Een mooi verhaal,
lijkt me heel spannend om daar bij te zijn geweest." "Nou, dat was het zeker", zei Gerald
fronsend. Hij begreep niet goed waarom James niet meer wilde weten.
"Hoe komt u aan die foto", vroeg James toen. Gerald pakte de foto op. Bekeek de jonge
cowboy en Indiaan die voor hun paarden stonden. Op de achtergrond waren gebouwen,
waarschijnlijk schuren, te zien. "Ik heb ze een tijdje daarna een brief gestuurd met de
vraag of ze nog eens langs wilden komen. Daarop kreeg een brief terug waarin ze
schreven dat ze dat helaas niet konden beloven. En deze foto zat erbij."
James knikte weer. "En wat is uw bedoeling met die foto?"
Gerald legde de foto neer. "Ik wil een serie artikelen over helden uit het wilde westen. En
daar deze twee zo'n beetje de beroemdste zijn, leek het me logisch om met hen te
beginnen." "Dat lijkt me ook", beaamde James. Hij kreeg een beetje een dromerige blik in

zijn ogen. "Wat denkt u van een wekelijkse rubriek waarin de heldendaden van deze twee
verteld worden?" Gerald overdacht het voorstel. "Dat is geen gek idee, maar dan moeten
deze serie een succes worden." Hij boog zich wat naar voren: "Als jij er voor zorgt dat ik
Arendsoog en Witte Veder persoonlijk kan interviewen, dan mag jij de hele serie schrijven,
inclusief de artikelen over de avonturen van Arendsoog en Witte Veder." Hij leunde
achterover. James keek verheugd. "Echt waar?" Gerald knikte: "Als jij dat interview kan
regelen." Bijna verlegen voegde hij toe: "Ik wil ze al heel lang weer eens spreken, hoe het
met ze gaat en zo." James glimlachte: "Ze hebben blijkbaar nogal een indruk op u
gemaakt." "Inderdaad", zei Gerald ook glimlachend.
James stond opeens resoluut op. "Prima, ik regel dat interview en dan mag ik die artikelen
schrijven." Gerald keek hem weer fronsend aan: "Je lijkt er nogal zeker van dat je ze te
spreken krijgt." James grijnsde: "Ik weet inderdaad zeker dat ik ze te spreken krijg. Ze
klagen toch al dat ik te weinig van me laat horen" Gerald begreep hem niet: " Wat bedoel
je?" James boog wat naar voren en tikte op de foto. "Arendsoog is mijn vader, Witte Veder
is mijn oom." Gerald keek hem met open mond aan.
Twee weken later stapte Gerald samen met James uit de boemeltrein op het stationnetje
in Mining Valley. James had verteld dat het lijntje tussen Dorwan en het dorp betrekkelijk
nieuw was. "Iedereen hier is er erg blij mee, het scheelt uren reizen."
Gerald voelde zich wat nerveus. Eindelijk zou hij zijn helden weer ontmoeten. Hij voelde
zich bijna als de jongen die hij was, toen hij ze voor het eerst ontmoet had.
Er waren wel enige voorwaarden aan het interview gesteld. James had schouderophalend
gezegd: "Mijn moeder hecht er veel waarde aan dat ze kan mee beslissen over de inhoud
van het artikel." Hij had erin toegestemd, hij wilde geen moeilijkheden. Hij had van James
begrepen dat ze erg op hun privacy gesteld waren.
Hij dacht na over wat hij inmiddels van ze wist. Nadat hij van zijn verbazing over de
mededeling van James was bijgekomen, had hij hem de oren van het hoofd gevraagd.
James had hem verteld dat het een soort veiligheidsmaatregel was van Arendsoog en
Witte Veder om zo min mogelijk over hun gezinnen te praten. "Mijn moeder onderhield de
contacten met de kranten en ze had een flinke vinger in de pap wat de inhoud betrof."
"Maar wanneer hadden ze dan tijd om een ranch draaiende te houden?" James had
gegrijnsd: "Mijn moeder en tante waren uitstekend in staat om de ranch draaiend te
houden als mijn vader en oom weer eens op pad waren. En ze gingen minder vaak dan u
denkt."
James had geregeld dat ze door een neef van hem werden opgehaald. Gerald zag een
lange, brede man met een Indiaans voorkomen op het perron staan. James liep op hem af
en ze omhelsden elkaar hartelijk. "Mijn oudste neef Robert Stanhope", stelde hij hem voor.
John schudde zijn hand. "Ah, vernoemt naar je oom?" Robert schudde zijn hoofd: "Naar
mijn opa van moederskant." Hij stak zijn hand uit: "Geef mij uw bagage maar." Gerald gaf
hem zijn tas. James gebaarde dat hij in het open koetsje kon gaan zitten. James ging
naast zijn neef op de bok zitten. Robert gaf de twee paarden het sein en ze vertrokken.
De rit duurde nog geen twee uur. Het koetsje stopte voor een groot huis dat Gerald al een
geruime tijd had zien staan. James had hem verteld dat dit het 'nieuwe' huis was, al stond
het er al bijna 30 jaar. Het oude huis was afgebroken, toen het nieuwe gebouwd werd.
"Het is in Engelse stijl gebouwd, daar komen mijn ouders oorspronkelijk vandaan. Maar
mijn ouders en oom en tante wonen nu niet meer in dit huis", had hij erbij vermeld. Toen hij
vragend had gekeken had Robert met een grijns gezegd: "We hebben het geprobeerd,
maar er waren iets teveel mrs Stanhope. Dus hebben de oudelui een nieuw huis
gebouwd." "Het is toch gebruikelijk dat degene die de ranch overneemt een nieuw huis
bouwt?", had hij gevraagd. James had zijn schouders opgehaald. "Onze ouders hadden
daar andere ideeën over."

Ze stapten uit. Robert had zijn tas gepakt. "U logeert bij mij", had hij verklaard. "Ze vinden
het prettiger als de interviewer wat op afstand blijft", grinnikte hij. Gerald knikte, dat had hij
eerder meegemaakt.
Het huis had duidelijk twee ingangen. James wees naar de rechterkant. "Daar woont mijn
broer Henry met zijn vrouw. Zijn vrouw kan elk moment bevallen van hun eerste, dus
daarom slaapt u bij Robert en zijn vrouw."
Gerald werd door Robert mee genomen, terwijl James alvast naar zijn ouders ging. Binnen
werd hij voorgesteld aan de vrouw van Robert, Soraya. Er stonden twee jongetjes met
donker haar en ogen nieuwsgierig naar hem te kijken. "Khalid en Tarik", zei Robert met
een knikje. Gerald knikte vriendelijk naar ze. Soraya nam hem mee naar boven, naar een
logeerkamer. "Als u zich opgefrist heeft, kom dan naar de keuken, dan krijgt u wat te eten."
Hij bedankte haar en legde zijn tas op het bed. Hij liep naar het raam en keek naar buiten.
Hij was op de ranch van Arendsoog, iets wat hij altijd gewild had, toen hij jong was. Hij
betrapte zichzelf erop dat hij opgewonden was. Hij moest er om lachen. Blijkbaar gingen
sommige dingen niet over als je ouder werd.
Nadat hij zich opgefrist had, ging hij naar beneden. De keuken had hij gauw gevonden.
Robert, Soraya en een jonge man zaten aan een grote tafel. Gerald schrok even toen hij
de jonge man zag. "Arendsoog, eh, Bob?", vroeg hij aarzelend. De jonge man stond
lachend op en stak zijn hand uit. "Als ik een dollar kreeg voor elke keer dat ik dat hoor! Ik
ben Henry, jongste zoon van Bob. Ik schijn op hem te lijken." Gerald schudde wat
beschaamd zijn hand. Het idee dat Arendsoog altijd zo jong zou blijven. Met een knipoog
trok Henry een stoel voor hem achteruit.
Hij was net klaar met eten toen James de keuken binnen kwam. Hij begroette zijn broer
hartelijk. Daarna zei hij tegen Gerald: "Als u klaar bent, kunnen we gaan. Ze zitten al te
wachten." Hij stond haastig op, bedankte zijn gastheer en - vrouw en zei: "Ik ben er klaar
voor."
James had gezegd dat het vijf minuten lopen was. Gerald zag in de verte twee huizen
staan. Het karrenspoor waar ze op liepen, ging er naar toe.
"Ik hoop dat u niet teleurgesteld wordt, mijn vader en oom zijn ook maar gewoon mensen",
zei James opeens. Gerald glimlachte: " Dat weet ik heus wel, maar ik heb ze jaren gevolgd
via de kranten en ik ben gewoon erg benieuwd." James glimlachte: "Daar bent u niet de
enige in." Gerald keek hem vragend aan, maar James ging er niet verder op in.
Ze kwamen bij de huizen aan. Ze zagen er als het grote ranchhuis uit, maar dan een slag
kleiner. Bij het eerste huis was niemand te zien. Bij het tweede huis zag Gerald vier
mensen op de veranda aan een tafel zitten. Ze stonden op toen ze dichterbij kwamen.
Gerald aarzelde een moment, en liep toen de drie treden van de veranda op. Hij stak zijn
hand uit. "Ar...., eh, Bob, wat geweldig om je weer te zien!", zei hij enthousiast. De man
voor hem schudde zijn hand en grijnsde breed. Gerald zag dat hij ouder geworden was,
maar hij zag er nog steeds fit en gespierd uit. "Gerald Smith, het heeft even geduurd, maar
welkom op de S-Ranch." "Dank je", antwoordde hij oprecht blij. Hij stak zijn hand uit naar
Witte Veder. "Welkom", zei die ook. Gerald zag wel wat grijze haren, maar ook de Indiaan
zag er nog erg goed uit. "Jullie lijken niet ouder geworden", zei hij toen bewonderend.
"Nou, dat valt wel mee", zei Arendsoog lachend. James was intussen wat naar voren
gegaan. "Mr Smith, mag ik u voorstellen aan mijn moeder, Elizabeth Stanhope." Gerald
schudde de hand van een slanke vrouw, met donker krullend haar en blauwe ogen. Ze
was een knappe vrouw. "Welkom, wat een toeval dat je de baas bent van onze James." Ze
sprak Engels met een accent, dat hij niet helemaal kon plaatsen. "De wereld is kleiner dan
we denken", beaamde hij met een glimlach. "En dit is mijn tante Ann", ging James verder.
Ann zag er blond, slank en ook al knap uit. "Welkom, zo zie je maar hoe alles samen
komt!" Het was duidelijk dat ze uit een zuidelijke staat kwam. Ze gingen aan de tafel zitten.

Gerald zat aan het hoofdeind. James zat tegenover hem. "Het is lang geleden, maar we
weten nog precies hoe we bij jouw ouders terecht kwamen," zei Arendsoog. Hij hield zijn
koffiekopje omhoog, terwijl Ann inschonk. "Echt waar?", vroeg Gerald verrast.
Arendsoog knikte: "Het was de eerste zaak die ik aannam, na ons trouwen." Hij keek met
een glimlach vol genegenheid naar zijn vrouw. Ze pakte zijn hand en glimlachte ook.
Gerald vroeg haar: "Vond je dat niet erg?" Ze schudde haar hoofd. "Bob en ik hebben daar
goede afspraken over gemaakt. Ik weet altijd waarheen, waarom en voor wie." Gerald
knikte begrijpend. Elizabeth ging verder: "Wat wel erg was dat sheriff Grisley kwam
melden dat Bob dood was!" Gerald keek geschrokken. "Dat wist ik niet." Arendsoog zei: "Ik
wist het aanvankelijk ook niet, en toen ik het via Witte Veder te weten kwam, kon ik er
verder niks aan doen." "Wat hebben jullie toen gedaan?" vroeg Gerald nieuwsgierig aan
de twee vrouwen. Ann antwoordde: "Witte Veder ging hem zoeken. Daarna zijn Liz en ik er
ook heen gegaan, omdat we het te lang vonden duren." Gerald fronste zijn wenkbrauwen
en zei: " Ik meen me te herinneren dat er inderdaad opeens twee vrouwen waren en dat
dat voor enige consternatie zorgde." "En dat doen ze nog steeds", reageerde Witte Veder
droog. Het kwam hem op een verontwaardigde blik van Elizabeth en duw van Ann te
staan. Ze schoten in de lach. Gerald grinnikte en voelde zich helemaal op zijn gemak.
Terwijl Elizabeth de koffiekoppen nog eens vol schonk en een schaal net lekkernijen rond
liet gaan, spraken ze nog een tijdje door over de zaak, waar Witte Veder en Arendsoog
een aanslag op de toenmalige president hadden voorkomen. Daarna vroegen ze hem van
alles over zijn ouders en zijn broer Tom en zijn carrière als journalist.
Toen er een stilte viel, kuchte Gerald en zei een tikje verlegen: "Ik zou graag met het
interview beginnen." "Maar natuurlijk", zei Arendsoog direct. Elizabeth vroeg, een beetje
scherp: "James heeft de voorwaarden verteld?" Gerald bevestigde het. "En hij zal het hier
uitwerken, dat zal een heleboel tijd schelen in het heen en weer sturen." Elizabeth knikte
goedkeurend: "Dat is erg prettig."
James zat klaar met pen en papier en keek hem afwachtend aan.
Gerald pakte de vragenlijst uit de binnenzak van zijn jasje. Hij kuchte weer. "Ik wil bij het
begin beginnen." Hij keek Arendsoog en Witte Veder aan. Arendsoog maakte een
handgebaar: "Het is algemeen bekend, dat door de..." Gerald stak een hand op: "Het spijt
me dat ik je onderbreek, Bob, maar ik bedoelde een ander begin. Een begin dat nagenoeg
onbekend is." Hij zweeg even en zag dat ze vragend naar hem keken.
"Namelijk, hoe jullie elkaar ontmoet hebben." Hij wees naar Witte Veder en Arendsoog.
De twee wisselden een blik. "Tsja, zei Arendsoog nadenkend, maar met een grijns, dat is
wel heel lang geleden." Hij keek naar zijn zusje: "Hoe oud zal ik geweest zijn?" Ze
glimlachte : "Ik was vier, dus jij een jaar of tien." Gerald keek verrast: "Zo lang al?"
Witte Veder grinnikte: "Ze liepen zomaar ons zomerkamp binnen." "Nou, zomaar", zei
Arendsoog lachend. Ann boog zich wat naar Gerald toe en zei met een grijns: "Je zal het
niet geloven, maar Bob was verdwaald." Hij keek naar Arendsoog, die er hartelijk om
lachte: "Ik kan het niet ontkennen." Gerald leunde voorover in zijn stoel. "Ik wil heel graag
weten hoe jullie in het kamp terecht kwamen."

Eerste van een serie verhalen over het leven en de daden van Arendsoog en Witte Veder,
die in het jaar 18.. wekelijks verschenen in de San Francisco Chronicle. Geschreven door
James R. Stanhope.
Lost and Found,

How two heroes met.
" Nee, ik wil niet met Annie wandelen!" Bob Stanhope stond met gebalde vuisten en een
kwaad gezicht voor zijn moeder. "Ik wil vader helpen met de schuur verder bouwen!" Betty
Stanhope streek vermoeid een haarlok uit haar gezicht. Haar 10 jarige zoon kon erg
koppig en vasthoudend zijn. Ze zou met heel goede argumenten moeten komen. Gelukkig
werd ze geholpen door haar man, die net aan kwam lopen. "Je hoort wat je moeder zegt,
jongen. Waag het niet om ongehoorzaam te zijn." Bob keek zijn vader smekend aan: "
Alstublieft, vader, mag ik u helpen? " Maar hij schudde zijn hoofd. "Je mag me morgen
helpen, maar vandaag ga je met Annie wandelen." Bob opende zijn mond, maar sloot hem
weer. Hij keerde zich naar zijn zusje die met een nors gezichtje op de verandatrap zat.
"Kom", snauwde hij, stampte het trappetje af en beende weg. Ann stond langzaam op, na
een boze blik op haar ouders, en volgde hem op een drafje.
Robert Stanhope legde een arm om de schouders van zijn vrouw. "Ik denk dat dit een van
de laatste keren is, dat ons dit lukt." Betty schoot in de lach: "Hij lijkt zo op jou." Ze gaf
haar man een kus. Daarna zei ze ernstig: "Sinds John Norman verhuisd is, voelt Bob zich
nogal eenzaam, daarom hangt hij zo om je heen." Robert zuchtte: "We wisten dat hier nog
niet veel mensen zouden wonen, maar ik snap dat het voor hem af en toe wel erg stil is."
"Het zal beter gaan, als hij straks weer naar school gaat", zei ze hoopvol. Robert zei niets,
maar kuste haar zachtjes in haar hals. "Waarom hebben we ze ook alweer weggestuurd",
mompelde hij. Ze leunde tegen hem aan. "Ik denk dat je toch eerder een tweede
slaapkamer erbij moet maken", zei ze peinzend. Robert tilde haar met een zwaai op. "We
gaan eerst gebruik maken van die ene en ik heb je in dit nieuwe huis nog niet eens over
de drempel gedragen!" Ze protesteerde voor de vorm, terwijl hij haar naar binnen droeg.
"Bobby, ga niet zo snel", riep Ann. Ze rende achter haar broer aan, die met snelle passen
doorliep. Eindelijk stond hij stil. Ze voegde zich hijgend bij hem. "Ik wil ook niet met jou
wandelen!", zei ze boos. Ze gaf hem een stomp op zijn arm. Bob hief zijn arm op, alsof hij
haar een klap wilde geven. Ondanks dat ze pas vier was, bleef ze hem strak aankijken.
Bob liet zijn arm zakken. Hij haalde zijn schouders op. "Jij kan er ook niks aan doen." Hij
stak zijn hand uit: "Kom, zullen we naar de rivier gaan? Kijken of we vissen kunnen
vangen?" Ze pakte zijn hand: "Maar we hebben geen hengel mee." "Dan doen we het als
de Indianen", zei Bob op een toon alsof hij dat dagelijks deed. "Hoe doen de Indiaansen
dat dan?" Al pratend liepen ze in de richting waarvan Bob wist dat het riviertje was. Het
was nog geen tien minuten lopen.
Ze speelden een tijdje bij de rivier. Bob had van takjes en bladeren twee bootjes gemaakt.
Ann stond te juichen toen haar bootje als eerste bij een boomstronk langs de oever kwam.
Bob keek zogenaamd sip. Hij had zijn bootje expres later losgelaten.
Toen het spelletje verveelde, liepen ze van de rivier weg. Ann wilde graag konijntjes
zoeken. Bob liep goedmoedig achter haar aan. Hij vond het nog steeds niks dat hij met
haar moest wandelen, maar had zich er bij neergelegd.
Hij pakte haar bij de hand: "Om konijnen te vangen moet je heel stil zijn en sluipen", zei bij
ernstig. Ze keek hem stralend aan: "Ik wil sluipen!" Voor hij iets kon zeggen, was ze
weggekropen door het hoge gras. Bob wachtte even en ging haar achterna. "Annie, waar
ben je!" Hij hoorde haar lachen. Grinnikend liep hij die richting op.
Dit spel hielden ze lang vol. Maar op een gegeven moment riep Bob: "Ann kom te
voorschijn, we moeten naar huis!" Ann dook op uit het lange gras. Ze was dichterbij dan hij
had gedacht. Hij nam haar bij de hand. Ze begonnen terug te lopen naar de rivier. Opeens
stond hij stil en keek om zich heen. Door het verstopspel waren ze een eind afgedwaald

van de rivier. "Wat is er, Bobby?", vroeg Ann meteen. "Ik denk dat we de andere kant op
moeten", mompelde hij. Hij draaide zich om en trok haar met zich mee.
Ze liepen een tijdje door. Bob voelde zich gespannen, hij wilde niet in paniek raken. Hij
was verantwoordelijk voor zijn zusje. Hij kon de weg heus wel terug vinden.
Hij was zo druk bezig met het nadenken over hoe ze terug moesten lopen, dat hij de groep
ruiters niet aan had zien komen. Pas toen Ann met een angstig stemmetje, "Bobby!" zei,
keek hij op. Vlakbij stonden een stuk of zes paarden, met ernaast een stuk of zes
Indianen. Ze droegen mooi versierde kleding van leer. Hun gezichten waren niet
beschilderd. Bob hoopte dat dat betekende dat ze niet op oorlogspad waren. Ze keken
hem onbewogen aan. Hij schoof Ann achter zich en stak zijn handen omhoog. "We zijn op
weg naar huis", zei hij zo kalm mogelijk. Hij had geen idee of ze hem verstonden. De
Indianen spraken op zachte toon met elkaar. Bob werd er nog zenuwachtiger van. Hij
voelde hoe Ann zich tegen hem aandrukte. Toen liepen twee Indianen op hun af. Hij
deinsde achteruit. Het flitste door hem heen dat het geen zin had om weg te rennen. Of
misschien kon hij Ann achterlaten en dan zelf hulp gaan halen. Ze zouden een klein meisje
toch niks doen? Voor hij kon besluiten wat te doen, had een van de Indianen hem
beetgepakt. De ander tilde Ann op. Bob schreeuwde en worstelde om los te komen. Hij
hoorde Ann gillen. "Raak haar niet aan", schreeuwde hij. Zonder pardon werd hij op een
paard gezet. Tot zijn verwondering werd Ann voor hem gezet. De Indiaan die haar opgetild
had, sprong achter hen. Op een draf vertrokken ze in een richting, waar hij zeker van was
dat het verder van huis was.
De rit duurde korter dan hij had verwacht. In een klein dal, omringt door bomen, stonden
een flink aantal tenten. Bob wist dat ze tipi's genoemd werden. Aan de rand van het kamp
stopte de groep. De Indiaan, bij wie ze op het paard zaten, sprong er af. Daarna tilde hij
Ann ervan af. Bob gleed gauw zelf van het paard af. Hij trok Ann meteen bij zich en keek
de Indiaan boos aan. Die keek onbewogen terug en gaf hem een duwtje. Hij wees naar
het kamp. Bob begreep dat ze daarheen moesten gaan. Hij nam Ann bij de hand en liep
langzaam richting de tipi's. Hij liep tot hij ongeveer in het midden van het kamp was, bij de
resten van een groot vuur. Hier bleef hij besluiteloos staan. Hij keek naar Ann, die met
grote ogen naar hem opkeek. Hij moest kalm blijven voor haar. Hij zag dat er hoop
Indiaanse vrouwen en kinderen naar hen stonden te kijken. Een stel oude mannen zaten
voor een grote tipi. De jongere mannen stonden verspreid tussen de vrouwen en kinderen.
Een van de Indianen die hen meegenomen had, liep naar de oudere mannen toe. Bob zag
dat de stam er nieuwsgierig dichter bij kwam staan. Hij kon natuurlijk niet verstaan wat er
gezegd werd, maar begreep wel dat het over hen moest gaan. Een van de jongere
mannen, hij schatte hem ongeveer net zo oud als zijn eigen vader, kwam naar hem toe
lopen. Bob trok Ann achter zich. De Indiaan bleef voor hem staan. "Waarom?", vroeg hij
vriendelijk. Bob keek de man onzeker aan. Toen begreep hij dat de Indiaan een beetje
Engels sprak, als enige waarschijnlijk. "We zijn verdwaald", zei hij langzaam.
"Verdwaald?", vroeg de Indiaan. "Weg kwijt naar huis", probeerde Bob het te
verduidelijken. "Ja", knikte de Indiaan tevreden. "Waar huis?", vroeg hij toen. Bob
probeerde duidelijk te maken waar hij dacht dat zijn huis was. Het duurde even, maar
tenslotte begreep de Indiaan het.
Ondertussen was er een jongen bij komen staan. Bob schatte hem iets jonger dan
hemzelf. Hij keek met een vrolijke blik en had een hoofdband om, waarin een witte veer
zat. Opeens trok hij een gek gezicht. Bob hoorde Ann giechelen. Hij keek verstoord naar
de jongen. De man had zich omgedraaid en liep naar de groep mannen toe. De jongen
bleef staan en keek hen vragend aan, terwijl hij iets zei. Bob luisterde niet, want hij keek
naar de Indiaan die verslag deed van wat hij verteld had. Het viel hem op dat hij veel
gebaren maakte met zijn handen.

Hij voelde hoe er aan zijn shirt werd getrokken. De jongen zei iets dringends terwijl hij
weer op zichzelf wees. Bob fronste zijn wenkbrauwen, maar begreep het toen. De jongen
wilde weten hoe hij heette. "Bob", zei hij, terwijl hij op zichzelf wees. Hij wees naar zijn
zusje, die wat verlegen keek: "Ann". De jongen herhaalde het. Het klonk heel grappig
zoals hij hun namen uitsprak. Hij wees weer naar zichzelf en zei zijn naam. Het klonk
moeilijk: Qoosa Homasa. Bob probeerde het na te spreken, struikelde over de klanken. De
jongen sloeg op zijn knieën van het lachen. Hij draaide zich om en riep iets naar een stel
andere kinderen, die op een afstandje stonden. Zij moesten ook erg lachen. Bob voelde
zich een beetje voor schut gezet, vooral toen hij Ann ook hoorde lachen. Hij haalde zijn
schouders op. Misschien had hij iets raars gezegd.
De man kwam weer terug. De jongen trok de man aan zijn mouw en begon snel en met
gebaren tegen hem te spreken. De man knikte en zei tegen Bob, terwijl hij een hand op de
schouder van de jongen legde: "Naam is Witte Veder." Bob herhaalde het ernstig,
waardoor de jongen weer hard moest lachen. De Indiaan schudde glimlachend zijn hoofd.
Toen zei hij tegen Bob: "Wij breng jou en jou thuis." Bob voelde zich opgelucht. "Dank u!"
Het bleek dat ze niet eens zo ver waren verdwaald. Want toen ze nog geen kwartier
onderweg waren, kwamen ze hun vader tegen. Hij was te paard en had een geweer in de
hand. Hij stopte toen hij de groep zag. Robert Stanhope hief zijn geweer en richtte op de
Indianen. "Nee pa!", riep Bob. "Wij waren verdwaald en ze brengen ons nu thuis." Robert
liet zijn geweer zakken. "Papa", riep Ann blij. Ze keek vragend naar de Indiaan bij wie ze
op het paard zat. Hij glimlachte, steeg af en tilde haar van het paard. Haar vader was
inmiddels ook afgestegen. Ann rende naar hem toe en stortte zich in zijn armen. Bob gleed
zelf van het paard af en liep rustig naar zijn vader. Die zette Ann neer en omhelsde zijn
zoon. "Jullie bleven zo lang weg", zei hij ernstig. Bob knikte beschaamd: "We waren een
spel aan het spelen, toen dwaalden we te ver weg van de rivier." Zijn vader liet hem los en
liep naar de Indianen toe. Hij sprak met de Indiaan die Engels kon. Bob wist inmiddels dat
hij de vader van Witte Veder was en Qoosa Pahona, Witte Bever, heette.
Zijn vader kwam terug. Bob zag dat de Indianen alweer op hun paarden zaten en weg
galoppeerden. Hij keek naar zijn vader, die hem door zijn haar woelde. "Kom op, gauw
naar huis, want moeder is erg ongerust."
Ruim een week later ging Bob weer terug naar de rivier om te vissen. Het had hem veel
moeite gekost om zijn moeder ervan te overtuigen dat hij echt nooit meer zou verdwalen.
Hij had zijn hengel en een emmer met wormen bij zich. Ann had gelukkig niet mee hoeven
gaan.
Bij de rivier aangekomen, liep hij nog een stukje verder om een goede visplek te vinden.
Hij zette de emmer neer, pakte een worm, deed het aan het haakje en wierp de lijn in het
water. Hij ging erbij zitten en tuurde naar de plek waar de lijn het water inging.
Hij had niks gehoord, gezien of gemerkt, maar plotseling zaten er twee handen voor zijn
ogen. Hij rolde zich direct om en sprong overeind. Hij had de emmer gepakt om degene
die hem zo besluipt had, een klap te geven. Hij keek in het lachende gezicht van Witte
Veder. "Je liet me schrikken!", zei hij gekrenkt. Witte Veder trok een schuldbewust gezicht,
maar Bob zag dat in zijn ogen pretlichtjes schitterden. Toen moest hij toch ook lachen. Hij
stak zijn hand uit naar de Indiaanse jongen. Witte Veder keek er verbaasd naar, maar
pakte zijn hand. Bob schudde het met een glimlach. "Vrienden?", vroeg hij en wees naar
zichzelf en naar de Indiaan. Witte Veder herhaalde het woord aarzelend. Toen grijnsde hij
breed en zei, heftig knikkend: "Ak'is!" Bob ging ervan uit dat dat ook vriend betekende. Hij
herhaalde het woord ook en wees weer op zichzelf en Witte Veder. Daarna keken ze
elkaar een beetje verlegen aan. Bob zag opeens vanuit zijn ooghoeken zijn hengel
wegdrijven. "Mijn hengel!", riep hij. Hij wilde zijn laarzen uittrekken om in het water te
springen, maar Witte veder was hem voor. Hij sprong in het riviertje, dat niet diep was. Hij

zwom met krachtige slagen naar de hengel. Even later stond hij druipend met de hengel in
zijn hand weer voor Bob. Die nam de hengel dankbaar in ontvangst. Het haakje was
kapot, maar dat kon hij thuis makkelijk repareren. "Dan maar geen vis", zei hij
goedmoedig. Witte Veder begreep blijkbaar wat hij bedoelde. Hij zei en gebaarde iets, wat
Bob niet verstond. In ieder geval plonsde hij weer in de rivier. Hij ging gebukt staan met
zijn handen in het water. "Wat ga je..", begon Bob, maar Witte Veder richtte zich op en
hield een vinger tegen zijn lippen. Toen bukte hij zich weer. Bob ging aan de waterkant
zitten en vroeg zich af of de jongen echt dacht dat je zo een vis kon vangen.
Maar naar een minuut of tien bewoog Witte Veder zich plotseling heel snel. Hij kwam met
een triomfantelijke grijns overeind. Hij had een flinke vis in zijn hand. Bob sprong overeind
en applaudisseerde. Hij raapte de emmer op. Witte Veder waadde naar de kant en deed
de vis in de emmer. Bob stak zijn hand uit en hielp hem om op de kant te komen.
"Ik moet naar huis", zei Bob. Hij wees in de richting van de ranch. "Ga je mee?" Hij wees
naar Witte Veder en toen weer in de richting van het huis. De Indiaan schudde zijn hoofd.
Hij draaide zich om en rende weg.
Bob vond dat raar. Maar hij herinnerde dat zijn vader had hem eens verteld dat Indianen
anders reageren. En dat men dat niet als beledigend moest opvatten. Daarom haalde hij
zijn schouders op en liep fluitend met de emmer met de grote vis erin naar huis.
Jarenlang bleven ze elkaar opzoeken. Zodra hij klaar was met huiswerk en karweitjes
rende Bob naar de rivier. Het was hun vaste ontmoetingsplek geworden.
Ze leerden elkaars taal, al moest hij toegeven dat Witte Veder het Engels makkelijker
oppikte dan hij de stamtaal. Witte Veder leerde hem onzichtbaar door het gras sluipen.
Wat heel handig was als je een een klein dier, zoals een konijn, wilde vangen. Bob leerde
Witte Veder op zijn beurt om te mikken op kleine voorwerpen. Eerst met steentjes, maar
later, toen zijn vader vond dat hij er goed mee om kon gaan, met revolvers. Ze probeerden
elkaar op een vriendelijke manier af te troeven, door steeds moeilijkere dingen te
verzinnen.
Witte Veder sprak een keer zijn bewondering uit toen Bob een keer in het donker nog iets
wist te raken. Maar Bob haalde zijn schouders op; hij vond het normaal dat hij in het
donker behoorlijk goed kon zien. Dat was altijd zo geweest.
Later, toen ze ouder waren, trokken ze er ook te paard op uit. Bob legde dan een spoor uit
en Witte Veder moest hem binnen een bepaalde tijd vinden. Dat lukte hem altijd.
Na verloop van tijd ging Bob mee naar het kamp van de Indianen. Zijn ouders hadden het
na lang aandringen goed gevonden. Witte Veder had hem zo goed en kwaad als het ging
uitgelegd hoe hij zich moest gedragen. Hij moest eerst respect betuigen aan de
stamoudsten. Daarna kon hij overal bij zijn, volgens Witte Veder. Bob keek zijn ogen uit;
het was allemaal zo anders dan thuis. Het liefst was hij op de plek waar de paarden
gehouden werden. Hij was dol op paarden. Op de ranch hadden ze er een aantal, maar zo
mooi als de paarden van de Indianen waren ze niet. Hij had beleefd aan de Indiaan, die op
dat moment de paarden verzorgde, gevraagd of hij mocht helpen. Die had met een
glimlach geknikt. Sindsdien ging hij, als hij met Witte Veder meeging, altijd eerst naar de
paarden. Hij had zelfs mogen helpen bij de geboorte van een veulen. Het was een
prachtig zwart hengstje geworden. Hij snuffelde aan Bobs handen en zoog eraan. "Jouw
vriend", zei de Indiaan lachend. Bob grinnikte mee. Stiekem hoopte hij dit veulen ooit zou
mogen berijden. Maar dat durfde hij niet te vragen.
Het duurde langer voordat Witte Veder mee naar de ranch wilde gaan. Tijdens de eerste
keer weigerde hij mee naar binnen te gaan. De keer daarna was het Ann die Witte Veder
resoluut bij de hand nam en hem zowat naar binnen sleepte. Betty Stanhope schudde
glimlachend haar hoofd, toen ze zag hoe omzichtig de Indiaanse jongen door het huis liep.
Alsof hij bang was iets te breken. Het verschil tussen een tipi en een huis was dan ook erg

groot. Maar bij de derde keer was hij al veel vertrouwder en durfde hij haar met een
verlegen glimlach om een koekje, die ze net had gebakken, te vragen.
Via Witte Veder kreeg Bob wel een en ander mee over de moeilijkheden van de Indianen.
Ook deze stam moest naar een reservaat en dat wilden ze niet. Bob kreeg de vraag of hij
aan zijn vader wilde vragen of hij ze goede wapens kon leveren. Ze hadden hun pijl en
boog, bijlen en een paar roestige geweren.
Toen Bob de vraag aan zijn vader doorgaf, keek die lang en peinzend in de verte. "Wat
moet ik antwoorden, pa?", vroeg hij na een tijdje. Zijn vader keek hem fronsend aan. "Jij
hoeft geen antwoord te geven, jongen, ik ga er zelf naar toe."
Bob mocht niet mee, hoe smekend hij het ook gevraagd had. Daarover was hij erg
teleurgesteld. Zijn vader wilde hem ook niet vertellen wat hij met de Indianen had
afgesproken. Maar toen hij een week later in het kamp kwam, waren er opeens moderne
geweren. Hij vroeg ernaar bij zijn vader, maar die gaf zo'n vaag antwoord, dat hij er niets
wijzer van werd.
Toen Bob een jaar of veertien was, gebeurde er iets dat van invloed zou blijven op de rest
van zijn leven.
Hij was in een flink tempo naar het kamp gereden. Ze spraken tegenwoordig vaker bij
elkaar af dan bij de rivier.
Hij was vlak bij het kamp, toen hij zijn paard verrast inhield. Hij zag een groep soldaten,
die met de stamoudsten aan het praten waren. Hij reed wat behoedzamer verder; het leek
hem niet verstandig om om te draaien en weg te galopperen. De soldaten kwamen vast
van het fort dat op ongeveer een uur of vier rijden van het kamp aflag.
Hij steeg af en onmiddellijk kwam er een soldaat op hem af. "Wie ben je en wat moet je
hier?", werd hem op barse toon gevraagd. Het leek Bob verstandig om zich van de domme
te houden. "Ik woon op de ranch hier vlakbij en ik kom vlees halen." Dat had hij in het echt
al een paar keer gedaan. Zijn vader had hem geld ervoor meegegeven. De soldaat keek
hem onderzoekend aan, draaide zich om en liep naar een andere soldaat toe. De kapitein
of sergeant, dacht Bob.
Hij zag Witte Veder staan,die hem seinde om gauw bij hem te komen staan. Rustig liep hij
naar hem toe. Witte Veder trok hem wat meer achter de grote groep Indianen die stonden
te kijken naar het gesprek tussen de soldaten en de stamhoofden.
In een mengeling van Engels en Indiaans, vertelde Witte Veder dat de soldaten op een of
andere manier waren achter gekomen dat de ze moderne wapens hadden. Ze wilden dat
de wapens werden ingeleverd, maar dat werd natuurlijk geweigerd.
Plotseling klonk er een kreet. Bob en Witte Veder wurmden zich naar voren om te zien wat
er aan de hand was.
Twee soldaten hielden een van de jonge mannen beet. Een derde hield hem onder schot
met een geweer. Bob wist dat de jonge man een van de beste jagers van de stam was.
De kapitein of sergeant of welke rang de leider van de soldaten ook had, Bob wist het niet
precies, zei tegen de stamoudsten: "Wapens inleveren of ik laat hem doodschieten!" Bob
schrok, dat zouden ze toch niet doen?! Hij wilde naar voren lopen, maar Witte veder hield
hem tegen en schudde zijn hoofd. Bob bleef staan, maar hij voelde zich kwaad. Hoe
konden de soldaten zo onrechtvaardig zijn? Hij kende de stam goed en wist dat ze
vredelievend waren. Dat kon hij toch tegen ze zeggen, waarom zouden ze hem niet
geloven?
De stamoudsten beraadslaagden met elkaar. Witte Bever deed een stap naar voren. "Je
kunt het hebben." Hij gaf een sein en een aantal mannen liepen weg. Ze kwamen snel
terug met de geweren in hun armen. Ze gooiden ze voor de commandant op de grond. Die
gaf een teken aan een aantal soldaten. De wapens werden opgepakt en op een kar
gelegd. De jonge Indiaan werd losgelaten. De commandant steeg op en zei: " Waag het
niet om nog een keer wapens te kopen!" Daarna draafden de groep weg.

Het bleef even stil, toen barste de stam los. Bob hoorde hoe verontwaardigd en boos ze
waren. Hij liep naar Witte Bever toe. "Ik kan naar ze toe gaan om te zeggen dat jullie
vredelievend zijn. Of mijn vader kan gaan." De Indiaan legde een hand op zijn schouder.
Hij zei ernstig: "Je bent een goede vriend, maar dit is ons probleem." Hij draaide zich om
en liep naar de tent waar de oudsten zich verzameld hadden om na te denken over een
oplossing. Bob staarde hem na en voelde zich opeens alleen. Witte Veder kwam naast
hem staan. "Kom, mijn moeder gebakken koek." "Heeft koek gebakken", verbeterde Bob
hem automatisch. Hij volgde Witte Veder, maar keek af en toe om naar de tent waarin de
stamoudsten verdwenen waren. Hij wist zeker dat hij zou kunnen helpen.
Hij liep langs de plek waar de paarden stonden. Er kwam een zwart paard op hem aflopen.
Bob stond stil en liet de hengst aan hem ruiken. Daarna aaide hij over de hals. "Ik zou die
soldaten echt overtuigd hebben, weet je", mompelde hij. Het paard brieste en duwde zijn
neus tegen zijn schouder. Daarna draaide hij zich om en ging weer grazen. Bob keek hem
verlangend na. Hij was aan het sparen en op een dag zou hij genoeg geld hebben om dit
paard van de Indianen te kunnen kopen.
Bob besloot om eerder naar huis te gaan. Het was onrustig in het kamp en hij kon er niks
aan doen. Hij wilde net afscheid nemen van Witte Veder, toen er een jongen opgewonden
kwam aanrennen. Hij zei van alles tegen Witte Veder, die een verbaasd gezicht trok. Hij
wende zich naar Bob. "Vader zegt, jij moet komen." "Mijn vader?", vroeg Bob fronsend.
Zou hij zich bedacht hebben? Witte Veder schudde zijn hoofd: "Mijn vader."
Bob stond vol ontzag in de grote tent voor de stamoudsten. Dit was zo'n beetje de
heiligste plek van het kamp. Niemand mocht er zonder toestemming naar binnen.
Witte Veder stond achter hem. Witte Bever beduidde dat ze mochten gaan zitten.
"Wij gaan wapens halen. Jij mee als, als...", hij zocht naar een woord. Hij zei iets in het
Indiaans tegen Witte Veder. "Vertaler", zei hij toen. Bob voelde zich trots, opgewonden en
zenuwachtig. "Ik ga graag mee, maar ik moet wel thuis vertellen dat ik hier blijf." Witte
veder vertaalde het snel. Witte Bever knikte en beduidde dat ze konden gaan.
Toen ze buiten de tent waren, keek Bob Witte Veder wat nerveus aan. "Ik ben pas 14, ik
weet niet of ik ik mag van mijn ouders." Witte Veder dacht na. "Jij pas vertellen als je
vertaald hebt." Bob knikte en zei nadenkend: "Ik zal nu alleen maar zeggen dat ik hier mag
blijven slapen."
Bob keek zijn ouders smekend aan. Hij zag dat zijn moeder bedenkingen had. Zijn vader
zei ook niet meteen ja. Het was Ann die ervoor zorgde dat hij mocht. Ze was 8 jaar en wist
goed wat ze wilde. "Ik wil ook bij de Indianen slapen", zei ze stellig. Haar moeder schoot in
de lach. "Oh, geen sprake van!" "Papa!?" Ann keek met haar liefste glimlach naar hem op.
Robert tilde haar op. "Mama heeft helemaal gelijk, liefje. Geen sprake van." Ann worstelde
om los te komen en liep boos weg. Robert keek naar zijn zoon. "Je komt er inderdaad al
zo lang, dat het wel een keer kan." "Echt?" Bob keek verheugd naar zijn ouders. Zijn
moeder gaf zich niet zo gauw gewonnen. "Weet je het zeker, Rob? Er overdag zijn is toch
anders als erbij blijven slapen?" "Ach, Betty", Robert sloeg een arm om haar heen, Bob is
oud genoeg om te weten hoe hij zich moet gedragen." Ze knikte en trok haar zoon naar
zich toe. "Ma, ik ben daar te oud voor", protesteerde Bob. Ze liet hem met tegenzin los.
"Ga je spullen pakken, dan pak ik de taart die ik gebakken heb, die kun je aan Witte
Veders moeder geven."
Binnen tien minuten stond Bob weer buiten, waar Witte Veder op de veranda op hem
stond te wachten. Hij lachte toen hij zag dat Bob mee mocht. Ze klommen snel op hun
paarden en gingen er vandoor.

Bob wist niet precies wat het plan was, maar in ieder geval gingen de Indianen zo
geruisloos op weg naar het fort. De hoeven van de paarden waren zelfs met lappen
omwikkeld. Het was schemerig toen ze vertrokken en helemaal donker toen ze halt
hielden vlakbij het kamp. Ze stegen af en de groep sloop op een teken van Witte Bever
verder. Bob sloop samen met Witte Veder achteraan. Maar ze hadden niet voor niks zo
veel geoefend met sluipen. Zonder dat de volwassen mannen het merkten, wisten ze zelfs
voor de groep te komen.
Het fort lag in een open vlakte. Het was moeilijk ongezien te naderen. Er waren hier en
daar wel struiken en bomen, maar te weinig om dekking achter te zoeken.
De twee jongens bleven aan de rand van het dal liggen. Het fort stak groot en duister op
tegen de heuvels erachter. "Het fort is te donker en te stil", fluisterde Bob heel zacht in
Witte veders oor. "Weinig vuur en wachters", beaamde die op net zo zachte toon. Ze
keken of ze soldaten zagen en het was Bob die ze zag. "Er liggen er twee op een meter of
100 van ons vandaan", fluisterde hij. "Waar?", gebaarde Witte Veder. Bob wees in de
richting. Witte Veder schudde zijn hoofd. Hij zag ze echt niet. Bob wilde het nog duidelijker
voor hem maken, maar voelde plotseling een hand in zijn nek. "Wat doen jullie hier?", siste
een stem in zijn oor. Hij keek geschrokken op en realiseerde zich tegelijkertijd dat de
persoon Indiaans gesproken had. Het was Witte Bever, die hen woedend aankeek. De
jongens krompen ineen door zijn stevige greep.
"Er liggen daar twee soldaten", fluisterde Bob haastig. Witte Bever liet hem los en vroeg
scherp: "Waar?" Bob wees in de richting waar hij ze gezien heb. "Het lijkt alsof ze onder
een deken liggen, maar ik zie iets glimmen, dat zal wel hun geweer zijn." De Indiaan keek
hem strak aan. Daarna keek hij weer in de richting die de jongen gewezen had. "Jullie
kunnen blijkbaar goed sluipen, dus jullie gaan het fort rond en komen daarna vertellen
hoeveel soldaten er liggen." Dit alles zei hij zachtjes tegen Witte Veder. Daarna sloop hij
weg. Bob keek vragend naar zijn vriend, die hem vertelde wat zijn vader had gezegd. Ze
keken elkaar aan en zonder een woord te zeggen gleden ze door het gras.
Het duurde een paar uur voordat ze in een grote cirkel om het fort heen waren geslopen.
Onderweg hadden ze de soldaten geteld. Bob kreeg de indruk dat er geen enkele soldaat
nog in het fort was, zoveel had hij er gezien.
Toen ze weer bij de Indianen terug waren, stonden die ogenschijnlijk ontspannen op hen
te wachten. Maar Bob zag aan de blikken die gewisseld werden tussen de mannen, hoe
gespannen ze werkelijk waren.
Witte Veder vertelde wat ze gezien hadden. De mannen beraadslaagden zachtjes, af en
toe zorgelijk omkijkend. Tenslotte kwamen ze tot een besluit. "We gaan terug naar het
kamp", zei Witte Bever tegen de jongens. Ze knikten en stegen op hun paarden op.
Toen ze in het kamp terug waren, ging Witte Bever meteen naar de tipi van de
stamoudsten. De jongens liepen naar de tipi van de familie van Witte Veder. Zijn moeder,
Sakwa Naapi, blauw blad, zat samen met de twee jongere zusjes van witte Veder, voor de
tipi. Bob wilde haar net bedanken voor de gastvrijheid, toen een van de jonge mannen
naar hem toe kwam lopen. "Meekomen", gebaarde hij. Bob keek hem verbaasd aan, maar
hij had zich al omgedraaid.
"Ga maar", zei de moeder van Witte Veder met een glimlach. Bob keek naar WitteVeder
en die grijnsde naar hem. "Natuurlijk ga ik mee", zei hij.
Ze liepen naar de grote tipi van de stamoudsten. De mannen zaten in een halve kring
buiten de tent. Witte Bever stond in het midden. Hij wenkte Bob en Witte veder. Hij nam
zijn zoon even apart en zei kort iets tegen hem. Witte Veder knikte met een lach en rende
weg.
In een mengelmoes van Engels en de stamtaal sprak hij Bob toe. "Jij hebt ons gered van
een moordparij. Je hebt door jouw goede ogen ervoor gezorgd dat wij nog leven. Jij zult
altijd een vriend van ons zijn. Jij bent altijd welkom, er zal altijd een plek voor jou zijn in
onze stam. Jij krijgt een Indiaanse naam: Nuvakwahu Poosi, Arendsoog." Bob keek hem

met grote ogen aan en herhaalde zachtjes de naam. Hij begreep dat hem een grote eer
werd verleend. Hij zocht naar woorden om ze te bedanken. Witte Bever legde met een
glimlach een hand op zijn schouder. "Het is goed, Arendsoog. We willen je een geschenk
geven." "Dat hoeft niet, hoor", mompelde Bob, verlegen. Toen hoorde hij achter zich een
geluid van een briesend paard. Hij draaide zich om en zag Witte veder met een brede lach
op zijn gezicht en de teugels van een zwarte hengst in zijn hand. Bob zijn mond viel open.
Zou het waar zijn? Zou hij dit paard krijgen? Hij voelde een kneep in zijn schouder en keek
op naar Witte Bever. "Voor jou", zei hij met een knikje. Bob liep naar het paard toe en
streelde zijn neus. Het paard duwde zijn hoofd zachtjes tegen hem aan. Bob nam de
teugels van Witte Veder over en steeg op. Er barste een gejuich los. Bob straalde en
voelde zich ontzettend trots.
De volgende dag had hij heel de weg naar huis nagedacht over wat hij zou vertellen. Ten
eerste had hij de ware reden, waarom hij bleef slapen bij de Indianen, niet verteld en ten
tweede kwam hij met twee paarden thuis.
Het was uiteindelijk meegevallen. Zijn ouders en Ann hadden met stijgende verbazing naar
zijn verhaal geluisterd. Zijn vader was in eerste instantie wel boos geworden en had gehad
gezegd dat hij het paard moest terug geven. "En die nieuwe naam gebruik je alleen maar
als je daar bent. Al mag je daar voorlopig niet meer naar toe."
Bob had zo'n soort straf wel verwacht. "Ik vind het best als ik daar niet meer heen mag,
maar het paard geef ik niet terug!", had hij dapper gezegd. Zijn vader had zijn
wenkbrauwen gefronst en zijn mond al open gedaan om hem flink van repliek te dienen.
Toen had zijn moeder hem onverwacht geholpen. Ze had een hand op de arm van zijn
vader gelegd. "Ik denk dat Bob al genoeg gestraft wordt als hij niet meer naar de Indianen
mag en een hoop vervelende karweitjes komende maand gaat doen." Ze had haar man
aangekeken: "Maar laat hem het paard houden." Zijn vader had er zowaar in toegestemd.
Bob had zijn ouders opgelucht omhelsd. Daarna was hij het paard gaan verzorgen. Ann
was, nieuwsgierig als ze was, met hem meegelopen.
"Heb je hem al een naam gegeven?", vroeg ze terwijl ze toekeek hoe hij het mooie dier
borstelde. Bob haalde zijn schouders op. "Ik weet het nog niet, ik denk iets met snel."
"Waarom?", vroeg zijn zusje direct. Bob stopte met borstelen. "Onderweg naar huis liet ik
hem even galopperen. En hij ging snel! Alsof hij heel licht was, alsof hij geen voeten had,
alsof hij vloog! Charlie kon hem niet bijhouden." Ann lachte: "Lichte voeten, Lightfeet, dat
is een goede naam voor hem!" Bob keek naar de zwarte hengst en grinnikte: "Ja,
Lightfeet, zo ga ik je noemen." Het paard liet een zacht gehinnik horen. "Hij vindt het ook
een goede naam", constateerde Ann tevreden.
De volgende dag stond Witte Veder voor het hek van het erf. Bob vroeg direct aan zijn
ouders of hij wel bij hun mocht zijn. Zijn vader keek bedenkelijk, maar zijn moeder zei
direct dat het mocht.
Bob nam Witte Veder mee naar Lightfeet. "Ik ben zo blij dat ik hem heb gekregen", zei
terwijl hij hem over zijn hals streelde. Witte Veder glimlachte. "Hij is een slim paard. Mijn
vader rijdt op zijn vader. Je kan hem veel leren." Bob knikte, dat was hij inderdaad van
plan. "Wil je me helpen om hem te trainen?", vroeg hij toen."Ja, natuurlijk", antwoordde
Witte Veder direct. Bob liet Lightfeet uit de stal en nam hem mee het erf op.
Er volgde een periode van een jaar of twee waarin ze elkaar geregeld zagen, maar niet zo
vaak als de jaren ervoor.
Bob was bezig om te leren voor het toelatingsexamen voor de hogere landbouwschool in
Phoenix. Daarnaast werkte hij mee op de ranch. Het ging goed met het bedrijf. Zijn vader
had wat cowboys in kunnen huren. Hij had zelfs een voorman in dienst genomen; een
oudere man die Jim heette. Hij was een rustige persoon, die de jonge cowboys goed in
toom kon houden en altijd wist wat er moest gebeuren.

In de vrije tijd die Bob over had, was hij bezig om Lightfeet te trainen.
De stam van Witte Veder was tenslotte toch naar een reservaat gegaan. Witte Veder
vertelde hoe erbarmelijk er de omstandigheden waren. De slechte grond, de vele regels,
en de apathische houding van de eens zo trotse krijgers. Het was dan ook te begrijpen dat
de jonge Indiaan meer op de ranch te vinden was, dan Bob naar het reservaat ging.
Het viel Bob op dat Witte Veder ook vaak langs kwam als hij niet thuis was. En dat hij dan
Ann en Witte Veder altijd samen op de veranda aan de tafel zag zitten. Bob had de eerste
keer zijn wenkbrauwen gefronst, Ann was jong, ze was net tien geworden. Maar hij vond
het stiekem wel leuk als het wat zou worden tussen die twee. Hij plaagde Ann er graag
mee, al reageerde ze niet leuk. Ze stak haar tong naar hem uit en plaagde hem dan met
de vele meisjes die geregeld langs kwamen om hem te zien. Hij kon er niets aan doen dat
hij dan begon te blozen. Hij wist dat meisjes hem leuk vonden en hij hen. Maar hij was
eigenlijk meer verlegen dan hij wilde toegeven.
Hij grinnikte dan om zichzelf. Voorlopig had hij geen tijd om welk meisje dan ook het hof te
maken. Na de zomer zou hij naar Phoenix naar school gaan. Hij was geslaagd voor het
toelatingsexamen.
Het bericht van een overval op een ranch met een dodelijk slachtoffer, bereikte het
reservaat twee dagen nadat het gebeurd was. Toen Witte Veder het hoorde, begreep hij
meteen welke ranch er bedoeld werd. Bob, al noemde hij hem tegenwoordig Arendsoog,
had hem verteld dat zijn vader zou getuigen tegen een bende. Want zijn vader had zo'n
beetje eigenhandig de bende opgespoord en uitgeleverd aan de sheriff. "Ik mocht
natuurlijk weer eens niet mee", had Bob verontwaardigd gemopperd.
Blijkbaar was de bende er achter gekomen wie die getuige was.
Witte Veder pakte zijn spullen bij elkaar en vertelde aan zijn ouders waar hij heen ging.
"De arme vrouw", zei zijn moeder met tranen in haar ogen. "Zal ik meegaan om haar te
helpen?" Hij schudde zijn hoofd. Hij wist hoe het er aan toe ging. "Het huis zal vol zijn met
buurvrouwen", zei hij. Zijn moeder knikte, dat begreep ze. "Hier neem deze koeken mee",
zei ze toen en duwde hem een pakje in zijn handen.

Het was stil op de ranch. Normaal zouden de cowboys rondlopen, maar er was niemand te
zien. Behalve Jim die op een stoel op de veranda zat. Hij stond op toen hij Witte veder
zag. "Ga maar naar binnen, jongen." De voordeur ging open en Ann stapte naar buiten.
Toen ze Witte Veder zag, liep ze naar hem toe, sloeg haar armen om zijn middel en barste
in snikken uit. Hij aarzelde even, maar sloeg toen ook zijn armen om haar heen en wiegde
zachtjes heen en weer. Hij mompelde troostende woordjes in het Indiaans. Bob kwam ook
naar buiten. Witte Veder schrok, wat zag hij er bleek en moe uit. Zijn ogen stonden dof en
zijn mond stond strak. "Wat fijn dat je er bent", zei Bob toonloos. Witte Veder legde een
hand op zijn schouder en kneep erin. "Laten we naar de rivier gaan", stelde Bob voor. "Ik
moet nog je moeder..", begon Witte Veder. Bob wuifde het weg. "Het zit vol buurvrouwen
daarbinnen, daar wil je niet tussen zitten. Dat komt straks wel."
Bij de rivier vertelden ze hem hoe het was gebeurd. Ann zei snikkend: " Papa deed de
deur open om kijken hoe dichtbij ze waren en met een schot was hij dood!" Witte Veder
sloeg zijn armen weer om haar heen. Plotseling stond Bob op. "Als ik thuis was geweest,
had ik hem kunnen tegenhouden! Maar nee, ik moest zo nodig mee naar de weiden",
barste hij los. Witte Veder zag de frustratie, woede en verdriet op het gezicht van zijn
vriend. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen. Hij liet Ann voorzichtig los en ging naast
hem staan. "We kunnen samen de bende zoeken. Wraak nemen op je vader", zei hij
zachtjes. Bob keek hem met een bitter lachje aan: "Wat denk je, dat heb ik meteen
geroepen. Maar moeder wil het niet hebben. Dan raakt ze mij ook kwijt, zei ze." Hij raapte

een steen op en gooide hem met kracht weg. "Als ik thuis was geweest, zou hij niet dood
zijn gegaan", herhaalde hij kwaad. Ann was ook bij hen komen staan en sloeg nu haar
armen om haar broer heen. "Dat moet je niet zeggen, Bobby, het is jouw schuld niet."
Witte Veder legde een hand op zijn schouder. "Je vader was een moedig man", zei hij
ernstig. Bob knikte en veegde met een hand over zijn ogen. "Dank je", mompelde hij.
Ze gingen weer zitten en staarden een tijdje zwijgend naar het water. "Jij gaat straks naar
de hoge school?", vroeg Witte Veder. Bob schudde zijn hoofd. "Ik blijf thuis, ik moet nu
toch voor moeder en Ann zorgen." "Je hebt er zo hard voor gewerkt", zei Ann
hoofdschuddend. Bob haalde zijn schouders op: "Alles is anders nu. Ik ga werken. Ik
hoorde mrs Haley vandaag zeggen dat haar man nog cowboys nodig heeft. Ik ga morgen
naar hem toe."
Ze zwegen weer een tijdje. Witte Veder nam een besluit. "Als jij gaat werken, zal ik op de
ranch zijn. Ik zal op Ann en je moeder letten." Bob keek hem dankbaar aan: "Echt waar?"
Witte Veder knikte: "Echt waar." Bob zuchtte opgelucht: "Daar ben ik erg blij om. Jim zei al
dat hij bij ons zou blijven en als jij er dan ook bent, kan ik helemaal met een gerust hart
weg gaan."
Ann stond op en zei zachtjes: "We moeten terug, mama zal zich afvragen waar we
blijven." De jongens sprongen ook op. Ann nam ze allebei bij de hand en zo liepen ze
gedrieën naar de ranch terug.
Een half jaar later deed Bob de deur van de ranch op slot en legde de sleutel onder een
steen onder de veranda. Zoals afgesproken met mr Winters, die de ranch gekocht had.
Ze hadden graag op de ranch willen blijven wonen, maar het ging niet meer. Ondanks de
aanwezigheid van Jim en Witte Veder, was Ann toch erg angstig geworden. Ze verstopte
zich zodra er iemand aan kwam rijden. Mrs Stanhope had geregeld nachtmerries. En Bob
wilde niet eens denken aan de slapeloze nachten waar hij zelf last van had.
Ze hadden besloten om in 'het Arendsnest' te gaan wonen. Dat was een blokhut met twee
schuren die zijn vader ongeveer een jaar geleden in de bergen gebouwd had. Zodat de
cowboys een plek hadden om te slapen en te eten als ze naar de verste weiden moesten.
Bob had samen met Witte Veder de hut zodanig opgeknapt dat ze er goed in konden
wonen. Jim zou met hen meegaan, want zoals hij zelf zei; "Er moet toch iemand het zware
werk doen." Daarbij had hij naar Bob geknipoogd.
Samen met zijn moeder had Bob naar kopers voor de ranch gezocht. Ze hadden het niet
aan de grote klok gehangen, want er kwamen nog steeds bezoekers vol goede raad langs.
Als ze die allemaal hadden opgevolgd , hadden ze nooit zo'n goede prijs voor de ranch
gekregen.
Ze waren uiteindelijk bij mr Winters uitgekomen. Een grootgrondbezitter in de buurt van
Dorwan. Bob had met grote bewondering naar zijn moeder gekeken toen ze over de prijs
onderhandelde. Ondanks haar grote verdriet, was ze in staat gebleken om een goede prijs
voor het huis en de grond te regelen.
"We kunnen", zei Bob tegen zijn moeder. Ze keek hem met een droeve glimlach aan. "In
dit huis ben ik het gelukkigst en het ongelukkigst geweest, maar toch doet het me pijn het
te verlaten", zei ze zachtjes. Bob legde een arm om haar schouders. "Op een dag zullen
we weer een ranch hebben, dat beloof ik u. Alleen niet hier." Ze draaide zich naar hem
toen en legde een hand op zijn wang. "Dat weet ik, lieve jongen. Laten we eerst maar
eens tot rust komen, dan zien we wel welk pad de Heer ons opstuurt." Bob glimlachte
even en hielp zijn moeder in de huifkar, die vol geladen was met hun huisraad. Ann zat op
de bok naast Jim. Witte Veder zat al op zijn paard te wachten. Bob steeg op Lightfeet op.
Hij knikte naar Jim, die de paarden een tikje met de zweep gaf. Krakend zette de kar zich
in beweging. Witte Veder was in draf de kar voorbij gegaan, hij zou voorop rijden.

Bob keek nog een keer om naar de ranch. Wat de toekomst ook zou brengen, dit huis was
in ieder geval voltooid verleden tijd. Hij wendde Lightfeet en gaf hem de sporen. In galop
ging hij de anderen achterna.

