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Duik mee terug in de tijd naar het ongetemde Amerika

Als je tegenwoordig door de Rocky Mountains trekt, bijvoorbeeld van-
uit de nog steeds bosrijke Black Hills tot Seattle aan de westkust, ben
je zo’n achttien uur met de auto onderweg. Weg werk zaamheden op
de Interstate route 90 vormen de  voornaamste ergernissen onder-
weg.

Dat was wel anders voor de jagers die in 1830 de Rocky Moun-
tains introkken om bevers te vinden.

Bevervellen waren in het begin van de negentiende eeuw erg in
trek omdat de hoge hoeden die toen in de mode waren, van bever-
bont gemaakt werden. Toen de blanken zich aan de noordoostkust
van Amerika vestigden, werd overal op bevers gejaagd. Die waren al
snel zo schaars dat de jagers steeds woestere streken in moesten trek-
ken. 

Zo werden de Rocky Mountains hét gebied waar op bevers ge-
jaagd werd. Normale mensen vonden die streek te gevaarlijk om er
doorheen te reizen of er zich te vestigen. Alleen Mountain Men die de
kunst van het overleven tot in elke vezel van hun lichaam beheersten,
hadden daar een kans. 
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mens gemaa... nee, geen rook gelukkig. Dat takje in het water, was
dat gewoon van een boom gevallen of afgebroken? Door wat? Of
wie? Luister! De eksters maakten meer herrie dan normaal. Waar
waren ze van geschrokken? Daar! Gekraak... liep daar iemand? Nee,
dat was het vallen van een boom. Bevers, bezig met het uitbreiden
van hun dam?

Een paar honderd meter verderop zag Mundy waar hij op ge-
hoopt had: het kleine riviertje verbreedde zich tot een poel, een
meertje, het water werd tegengehouden door een dam van stammen,
takken en modder. Hij zag een mannetjesbever bij een omgevallen
boom zitten. Je zou zweren dat het dier teleurgesteld keek omdat de
stam nét niet zo gevallen was als hij had verwacht. Een andere bever
zat op de dam. Met zijn platte staart sloeg hij de modder vaster op
een plaats waar een begin van lekkage het voortbestaan van het zorg-
vuldig opgebouwde geheel bedreigde. Mundy aarzelde even, toen
stapte hij het ijskoude water in. Hij moest geen mensengeur achter-
laten, je kon het beste van veraf door het water naar de beverburcht
lopen. Ook al kreeg je er reumatiek van, als je zo lang met half be-
vroren benen rondliep. Hij legde vier vallen op de walkant en waadde
met de andere twee over zijn schouder naar de dam. Zijn ervaren
ogen vonden snel de plek waar de onderwatertoegang naar het
 beverhol was. Hij zette de vallen uit en trok zich terug. Als hij deze
vallen morgen leegmaakte kon hij er misschien nog meer uitzetten.
Nu wilde hij eerst nog andere plekken zoeken die zich leenden voor
de jacht.

Drie dagen later ging Mundy terug naar de plek waar hij zijn hut ge-
bouwd had. Er hingen vijf bevervellen over zijn schouder en al zijn
vallen stonden uitgezet. Het waren goede dagen geweest. Toen bleef
hij doodstil staan. Rook? Hij kon niets zien, het bos was te dichtbe-
groeid, maar hij zou erop durven zweren dat het uit de richting van
zijn hut kwam. Dat kon niet het gewone vuur van zijn vrouw zijn:
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Proloog

Maart 1832

In de dalen was het ijs in de stroompjes en rivieren grotendeels ver-
dwenen; de voorjaarsjacht op bevers kon beginnen. Derek Mundy
had er schoon genoeg van om in zijn blokhut te zitten wachten op
een beetje actie. Hij waarschuwde zijn indiaanse vrouw dat ze niet
te ver van hun hut moest gaan en ging op weg. De eerste dag kon hij
nergens bevertekens vinden, maar halverwege de tweede dag begon
hij toch te hopen dat hij beet had: het stroompje waar hij nu naar
keek zou breder, voller moeten zijn. Was het stroomopwaarts afge-
damd?

Hij verliet het wildpad dat hij had gevolgd en baande zich een
weg door het kale, doornige struikgewas. Heel voorzichtig: van tien
meter afstand kon niemand zien dat er iemand door de bosjes sloop.
Dit was het hart van het gebied van de Blackfoot-indianen en die
vermoordden zonder aarzelen elke blanke die ze zagen. Er waren
nog andere gevaren: misschien waren er beverjagers van een con-
currerende groep in de buurt, die dit riviertje als hun privé-domein
beschouwden. En de grizzlyberen zouden rond deze tijd uit hun
winterslaap ontwaken en waanzinnig hongerig zijn.

Derek lette op de kleinste details. Daar! Dat gebroken takje, net
iets te hoog om door een hert beschadigd te zijn.Een beer? Een
mens? Daar! Was dat de geur van rook? Vuur kon alleen door een
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Alan Morton

Het was stampvol in de gelagkamer van De Vermoeide Reiziger.
Door de walm van goedkope pijptabak kon je de andere kant van de
ruimte haast niet zien. De overweldigende geur van gebraden zwijnen -
vlees benam je zowat de adem. Het vlees was zoals gewoonlijk veel
te zwaar gekruid zodat je niet kon proeven dat het half bedorven
was. Een klasse-tent kon je De Vermoeide Reiziger niet noemen.

Toch zaten er deze keer niet alleen boerenknechten, sjouwers en
lagere bedienden aan de grof geschuurde tafels. Hier en daar was
een hoge hoed van beverbont te zien en sommige mensen droegen
kleren die meer kostten dan anderen in een jaar verdienden. Het
halve dorp was uitgelopen toen het bericht verspreid was dat er een
mountain man, een bergloper, in de herberg logeerde.

Alan Morton zat achter in de zaal. Half jaloers, half bewonderend
keek hij naar de bebaarde vallenzetter. Berglopers, vallenzetters,
 beverjagers, het waren mensen waarover je praatte met een haast bij-
gelovige bewondering. Ze brachten maanden achtereen door in het
gevaarlijkste gebied van Noord-Amerika, de Rocky Mountains,
waar het vergeven was van grizzlyberen, bergkatten, wolven en moord-
lustige indianen. Op zoek naar bevernesten waadden zij dag in dag
uit door borstdiep water in bergstroompjes waar het ijs nog in stond,
voeren in wrakke bootjes rivieren af zonder te weten welke stroom-
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hij was nog te ver om een gewoon vuur te kunnen ruiken. Een
 indiaanse maakte vuur dat bijna niet rookte en haast geen licht ver-
spreidde. Dit moest een groot vuur zijn, van iemand die het niets
kon schelen als het al van veraf opgemerkt zou worden.

Hevig ongerust en zo mogelijk nog voorzichtiger dan normaal
liep Mundy verder. De laatste honderd meter, hij wist intussen allang
dat zijn hut in brand stond, sloop hij volmaakt geruisloos verder.
Geen takje bewoog waar hij langs trok, geen blad ontsnapte aan zijn
aandacht. Hij zag geen enkel teken van leven en raakte ervan over-
tuigd dat er niemand meer was, geen levend mens tenminste. Maar
wat was er met Si-quo-nu-mi gebeurd? Eindelijk was hij bij de open
plek waar zijn blokhut had gestaan. Rokende puinhopen, dat was
alles wat er nog van over was. En daar... Si-quo-nu-mi! Haar lichaam
doorboord met vijf of zes pijlen, haar haar, dat glorieuze zwarte haar
waar ze altijd zo trots op was geweest, bebloed. Een stuk schedelhuid
was met haar en al van haar hoofd getrokken.

Hij stond op. De moordenaars waren allang verder getrokken,
hij moest zijn vrouw begraven. Met ogen die voor het eerst in dertig
jaar vol tranen stonden liep hij naar haar toe. Ze was gewoon een
meisje van het volk van de Nez Percé geweest, geruild voor een
paard. Maar ze had zich erg aan hem gehecht, en ze was goed voor
hem geweest.

Hij was zo vol aandacht voor zijn vermoorde vrouw dat hij
minder goed oplette dan gewoonlijk. Anders had hij de twee kleine
krassen in de bast van een grote spar wel opgemerkt, en omhoogge-
keken om te zien wat (of wie!) er in die boom geklommen was. Nu
deed hij dat niet, zodat hij de loop niet zag van het geweer dat van-
uit de boomkruin op hem werd gericht. Even later boorde een kogel
zich in zijn hoofd.
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John Colter nemen. Colter was een eerlijke vent, dus dit verhaal kan
je geloven.

Hij voer met een compagnon in een kano op een zijarm van de
Jefferson rivier, en dat is midden in het gebied van de  Blackfoot-
indianen. Plotseling verschenen er een paar honderd roodhuiden op
de oever, die hem bevalen om naar de kant te komen. Ze zouden
hem gemakkelijk in zijn kano kunnen doodschieten, dus Colter deed
wat ze zeiden. Zijn maat weigerde om met zijn kano naar de kant te
varen en werd meteen doodgeschoten. Zodra Colter op de wal stond,
scheurden de squaws al zijn kleren van zijn lijf. Even later stond hij
naakt en zonder wapens tussen een horde gillende en schreeuwende
wilden.

Ze wilden een beetje lol met hem maken. Ze vroegen of hij goed
kon hardlopen. Blijkbaar wisten ze nog niet waartoe een mountain
man in staat is. Colter loog dat hij er niet zo goed in was. “Oké,” zei
de leider van het stel. “Begin dan maar te rennen.” Intussen had een
aantal krijgers alle kleding afgelegd, behalve een deken. Alle ballast
behalve een lans hadden ze aan hun squaw gegeven. Dit werd een
wedstrijd tussen de jongens van het dorp wie het hardst kon lopen,
met als prijs de eer John Colter dood te mogen prikken.

Colter begon te rennen voor zijn leven. Met zijn blote voeten vol
doorntjes van de prairie-cactus, bloed spattend uit zijn neus van de
inspanning, rende hij en rende hij, zonder zich te bekommeren over
het goed verdelen van zijn energie. Een voor een vielen de achter-
volgende indianen af, tot er nog één over was. Die haalde Colter dui-
delijk in. Colter zag het en stopte plotseling. Toen de indiaan bij
hem was aangekomen en zijn speer in hem wilde steken, greep Col-
ter het wapen en rukte het naar zich toe. De indiaan viel op de grond,
Colter prikte hem met zijn eigen lans aan de grond vast, griste de
deken van zijn lijf en rende verder.

Tien kilometer verderop kwam hij bij een rivier. Hij dook erin,
zwom naar een eilandje en verstopte zich onder een stapel drijfhout.
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versnellingen of watervallen ze zouden tegenkomen, vochten met
een mes of met een leeggeschoten geweer als knuppel tegen woeste
grizzly’s, werden dagenlang achtervolgd door indianen, overleefden
ontberingen die niemand anders overleven kon. Dag en nacht in
levensgevaar, ontwikkelden ze hun zintuigen tot ze dingen konden
zien, horen en ruiken die een wild dier nog niet opgemerkt zou
hebben. Ze leerden de natuur beter kennen dan de indianen en
maakten alles wat ze nodig hadden zelf van wat de natuur als mate-
riaal kon leveren. Ze waren hun eigen dokter, kleermaker, dierenarts
en wapensmid.

De lange haren van de man die al twee dagen het onderwerp van
elk gesprek in Maryville geweest was, werden uit zijn ogen gehouden
door een leren band die met indianenkralen was versierd en hingen
in een paardenstaart tot halverwege zijn rug. Zijn hemd en broek
waren van hertenleer gemaakt. Aan de beenstukken en de mouwen
zaten lange rijen van reepjes leer. Een nieuwsgierige dorpeling had
daar net een vraag over gesteld.

‘Versiering? Welnee. Als je de halve dag in het water loopt, wil
je graag dat je kleren zo snel mogelijk opdrogen. Het water druipt
langs de franje van je kleren af, zo gaat het sneller. Bovendien kan je
elk leren reepje van je kleren aftrekken en het gebruiken als touwtje
of om een gat in je kleren mee dicht te naaien.’

De ene kroes bier na de andere werd voor hem neergezet, zijn
baard en snor zaten onder het schuim. ‘Heb ik jullie het verhaal van
John Colter al verteld?’ vroeg hij, heel goed wetend dat hij dat nog
niet gedaan had: zo begon hij elk verhaal. Er werd van alle kanten
‘nee!’ geroepen. Hij drukte zijn snor diep in het schuim van zijn
kroes en liet een boer.

‘Je moet niet alles geloven wat berglopers vertellen,’ begon hij
ernstig. ‘Sterke verhalen horen bij de beverjagers. Als je een verhaal
wilt horen dat echt gebeurd is en zo wonderlijk is dat het niet over-
dreven hóéft te worden, moet je de verhalen van Hugh Glass en van
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Intussen bleven de dorpelingen vragen stellen. ‘Hebt u John
Colter zelf gekend?’ vroeg iemand.

‘Nee, hij is al in 1813 overleden. Dit avontuur vond vijf jaar daar-
voor plaats. Als je me zou vragen of ik de berglopers van de afgelopen
jaren ken, is het een ander verhaal. Ik ken ze allemaal. Jim Bridger,
Jim Beckworth, Hugh Glass, Joe Walker, Jedediah Smith... Ik heb
nog met Hugh Glass gevochten. Niet serieus, gewoon een vecht-
partij zoals we allemaal wel hebben op het rendez-vous.’

‘Rendez-vous?’
‘De jaarlijkse bijeenkomst van de mountain men. Het kost zeven

weken om van de bergen in Saint Louis te komen, de plaats waar alle
voorraden gekocht kunnen worden die je nodig hebt. Tabak, kruit,
wapens, paarden, noem maar op. En zeven weken terug. Het is on-
zinnig als elke woudloper dat voor zichzelf moet doen. Dus wordt
er elk jaar een expeditie uitgerust, die eind juni op een van tevoren
vastgestelde plaats in het bontjagersgebied arriveert. Alle woudlopers
gaan daar vanuit hun eigen jachtgebied naartoe.

Ah, zo’n rendez-vous..’ De man keek dromerig voor zich uit en
zuchtte diep. ‘Alle beproevingen van een jaar vergeet je in één dag,
als het rendez-vous begint. Daar zie je oude vrienden, beroemde
 jagers, nieuwelingen die misschien over een jaar al dood zijn, maar
misschien ook wel geschiedenis gaan maken. Daar ouwehoeren we
overloos, zuipen we als walvissen, vechten we om kleinig heden, maar
bijna nooit echt serieus, zoals in de steden. Iedereen verkoopt daar
zijn bont en koopt alles wat we nodig hebben om er weer een jaar-
tje tegenaan te gaan. Een rendez-vous duurt maar een dag of tien,
maar het is de mooiste tijd in het leven van een vallenzetter.’

Veel later gaf de woudloper te kennen dat hij nou wel eens wilde
slapen en ging iedereen naar huis. Alan bleef achter. Toen de man
naar de stal liep om te zien of men zijn paard intussen goed verzorgd
had, liep Alan achter hem aan.
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Een paar minuten later waren de indianen er ook. Ze zochten het
hele eiland af en stonden zelfs op het drijfhout waaronder Colter
zat, met zijn hoofd net boven water. Ze konden hem niet vinden en
toen het donker werd vertrokken ze.

Nou moest hij verder. De pas waardoor hij uit het dal kon komen
werd vast en zeker bewaakt door de indianen, dus besloot hij langs
de bijna verticale bergwand omhoog te klimmen. Met blote, zwaar
gewonde voeten. Elf dagen later kwam hij bij Fort Lisa aan. De
mensen herkenden hem nauwelijks zoals hij eruitzag. Hij had zich
al die tijd in leven gehouden met wortels en andere planten en alleen
een deken om hem warm te houden. “Colters Run” is de geschiedenis
ingegaan, mensen. Maar vergis je niet: veel berglopers hebben bijna
net zulke huzarenstukjes uitgehaald.’

Alan luisterde met rode oren van opwinding. Dat was dus het
leven waar zijn vader voor gekozen had. Hij had zo vaak geluisterd
naar geruchten, vage verhalen, nauwelijks geloofwaardig en voor
minstens de helft zwaar overdreven en het had hem altijd in ver-
warring gebracht. Hij herinnerde zich zijn vader nog maar vaag: hij
was zes jaar oud geweest toen die, tien jaar geleden, te kennen had
gegeven dat hij het saaie leven in het boerendorpje in Ohio voor
 gezien hield en op avontuur uit wilde gaan. Moeder was met vijf
kinderen achtergebleven. Alan was de jongste en om zijn steentje
bij te dragen aan het inkomen van het gezin was hij bij de smid in
het dorp gaan werken. Geen slechte baan: een smid was een van de
belangrijkste mensen in een boerendorp. Zonder hem konden land-
bouwwerktuigen en wapens, kookpotten en pannen niet hersteld
worden. Als hij goed zijn best deed, hadden ze gezegd, kon hij later
misschien zelf smid worden. Maar Michael Harris was een knorrige
baas die alleen iets tegen hem zei als hij iets fout deed. Hij had nu
tien jaar in de smidse gewerkt en had er schoon genoeg van. Een
toekomst als smid? Nou, dan had vader een heel wat interessanter
leven.
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jongen, als jouw vader kon kiezen tussen een goede vangst of een
veilig jachtgebied, dan koos hij voor het eerste. Hij is niet bang uit-
gevallen, Ouwe Harry.’

Alan voelde zich gevleid alsof hij zelf dat complimentje kreeg.
Hij had jaren lopen fantaseren over hoe het zou zijn om zijn vader
op te zoeken en dat idee was vanavond steeds meer een besluit ge-
worden. Met zijn vader door de bergen trekken. Samen op bevers
jagen, samen gevaren het hoofd bieden, elkaar bijstaan bij  ont -
beringen, samen de beest uithangen op een rendez-vous. Alans
broers werkten allemaal voor zichzelf en waren veel ouder dan hij.
Moeder was sinds vaders vertrek verbitterd en zelf had hij geen
vrienden in Maryville omdat hij de hele dag in de smidse werkte
met alleen een knorrige baas als gezelschap. Het was een eenzaam
leven. Wat bond hem nog aan Maryville?

Toen Alan eindelijk door de straten van Saint Louis liep, was het al
acht mei. Zou hij nog op tijd zijn?

‘In Saint Louis moet je je aanmelden bij een meneer Ashley,’ had
de bontjager geadviseerd. ‘Die rust elk jaar een grote muilezel karavaan
naar het rendez-vous uit. Zorg dat je op tijd bent, jongen. Ze moeten
begin mei al op pad om eind juni bij het rendez-vous te zijn.’

Het had Alan niet meegezeten op zijn tocht naar Saint Louis.
Hij had nooit een cent kunnen sparen, wat hij verdiende werd door
zijn baas rechtstreeks aan zijn moeder afgedragen. En zonder geld
kon je niet veel, dat merkte hij toen hij buiten het gebied kwam waar
de mensen hem kenden. Hij kon soms een eindje meerijden met een
boerenkar en af en toe gaf een vriendelijke boerin hem iets te eten,
maar tenslotte besloot hij dat hij toch iéts moest verdienen als hij
tot Saint Louis wilde komen. Van een boer hoorde hij dat de knecht
van de plaatselijke molenaar ziek was en hij bood zijn hulp aan. Na een
week had hij zeven dollar op zak, meer dan hij ooit bezeten had. Maar
hij kon zich niet nog meer tijdverlies veroorloven en trok weer verder.
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‘Eh... Meneer?’
‘Toe, jochie, heb ik nog niet genoeg verteld? Laat me alleen, wil

je?’
‘Heel even, meneer,’ zei Alan snel. ‘Ik heb maar één vraag: Kent

u Henry Morton misschien? Dat is mijn vader.’
‘Ouwe Harry? Is dat jouw vader? Jazeker heb ik die gekend. Ik

heb hem in geen jaar of drie gezien, maar ik kén hem wel. Zo zo, dus
jij bent zijn zoon...’

De man keek hem aan alsof hij dacht ‘Hoe is het mogelijk,’ en
dat was niet zo vreemd. Als vader na al die jaren nog steeds leefde,
moest hij net zo’n mannetjesputter zijn als deze man. En Alan zag
er bepaald níét zo uit. Hij werkte altijd binnenshuis en maakte lange
dagen. Hij kreeg niet veel te eten en wat hij at, was eenvoudige kost.
Zijn armen waren sterk, dat werden ze wel als je de hele dag met
een blaasbalg de vuren heet moest houden, maar verder was hij
mager, bleek en nogal klein van stuk.

De woudloper ging op het stro zitten, zijn rug tegen een van de
houten schotten die de stal in stukken verdeelden. Hij greep een stuk
pruimtabak en begon te kauwen. ‘Wat wil je weten, jongen? Of-ie
nog leeft? Drie jaar geleden wel. Meer weet ik niet.’

‘Hij is dus bergloper geworden?’ vroeg Alan gretig. ‘Hij is tien
jaar geleden weggegaan. Toen zei hij dat hij dat wilde.’

‘Tien jaar... Ja, dat kan best. Ik geloof dat hij toen bij de brigade
van Ashley zat, die in ‘23 op weg ging. Zelf heb ik hem voor het
eerst ontmoet in ‘25, op het eerste rendez-vous, bij Rendavouze
Creek. Zo, zo, dus dat is jouw vader. Nooit meer iets van hem ge-
hoord, hè?’

‘Nee, meneer. Waar zit hij nou? Of eh... Waar zat hij drie jaar
geleden, in welk gebied?’

‘Blackfoot-gebied,’ zei de ander kort. ‘Ouwe Harry ging elk jaar
naar het gebied van de Blackfoot-indianen. De meest moorddadige
van alle stammen, maar het stikt in hun gebied van de bevers. Ja,
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kielboten, uitgeholde boomstammen, kano’s en vlotten werd van
alles aangevoerd vanaf de Missouri en de Mississippi die bij Saint
Louis bij elkaar kwamen. Lood, hout, graan, whisky, varkensvlees en
bont, allemaal op weg naar New Orleans vanwaar het naar alle
landen van de wereld vervoerd werd. En vanuit New Orleans werd
van alles aangevoerd waar ze in het binnenland behoefte aan hadden,
door bootjes met onhandige vierkanten zeilen, kielboten die werden
voortgeduwd door breedgeschouderde ‘bootmannen’, en stoom-
schepen die met hun gigantische raderwielen het schuimende water
hoog lieten opspatten.

‘Wat moet jij hier, jongen?’ vroeg een stem, niet onvriendelijk
maar zo onverwacht dat Alan zich een ongeluk schrok.

‘O, eh... Ik eh... Ik ben op zoek naar meneer Ashley.’
‘Dat ben ik.’
‘O!’ Alan had zich intussen van de schrik hersteld, ging rechtop

staan om langer te lijken dan hij was en zei zo zelfverzekerd moge-
lijk: ‘Ik ben Alan Morton. Ik zoek mijn vader, Harry Morton. Ik
hoorde dat hij drie jaar geleden nog leefde, meer weet ik niet. Ik wil
hem ontmoeten op het rendez-vous in Pierre’s Hole. Weet u of hij
nog leeft?’

‘Hmmm... Vorig jaar wel, toen was hij op het rendez-vous in
Willow Valley. Je zou in Pierre’s Hole een goeie kans maken. Maar
weet je waar je aan begint? Groentjes hebben geen schijn van kans
in de bergen.’

‘Ik zit nog niet in de bergen. Onderweg erheen kan ik veel leren.
Ik ben sterker dan ik eruit zie, ik ben niet gauw bang en ik ben ook
niet lui. Als u mij laat meereizen met de karavaan van dit jaar,
hoef ik niets te verdienen en zal ik werken als een paard, dat beloof
ik u.’

Ashley grinnikte. ‘Iedereen die meegaat werkt als een paard,
jongen. Mét ervaring. Heb jij ooit een muildier ingespannen? Een
hert geschoten? Twaalf uur aan één stuk op een paard gezeten? Drie
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Op weg naar de kade en de werven van Saint Louis keek hij zijn
ogen uit. Een stad met zevenduizend inwoners was wel even wat an-
ders dan  Mary ville. In de nauwe straten in het oudste gedeelte van
de stad verdrong een onwaarschijnlijk gevarieerde massa mensen el-
kaar: bootlieden in grof geweven katoenen shirts, bontjagers in vet-
tige hertenleren broeken, hooghartig kijkende handelaars in
prachtige brokaten jassen, indianen in onvoorstelbaar smerige de-
kens... Hij zakte tot over zijn enkels in de modder, want alleen op
de heuvel waar de rijke  zaken lieden woonden waren de straten ge-
plaveid. Uit een raam boven zijn hoofd werd een plas water naar be-
neden gegooid, het spatte vlak naast hem op de grond. Water? Hij
deinsde terug toen hij rook dat het een volle beddenpan geweest
was. Als dat op hem terechtgekomen was, had hij geen schijn van
kans gehad bij meneer Ashley.

Hij hoorde vloeken in Frans, Engels en Spaans en allerlei talen
waarvan hij niet eens wist wat het was, fiedelaars maakten muziek
achter de gesloten vensters van een groot gebouw. Twee mannen rol-
den de deur van een kroeg uit, zo in de modder. Een van hen had een
groot mes in zijn hand, de ander hield die mes-hand vast met één
hand terwijl hij met de vingers van zijn andere hand de ogen van
zijn tegenstander probeerde uit te steken. Alan liep snel door, op
zoek naar het kantoor van meneer Ashley. 

Iemand vertelde hem waar hij moest zijn: ‘Ga je neus maar ach-
terna,’ zei hij met een vies gezicht. ‘De warenhuizen stinken als het
Laatste Oordeel.’

O, kwam die stank van bedorven vlees daarvandaan? De huiden
en pelzen die daar op vervoer lagen te wachten werden blijkbaar niet
altijd vakkundig schoongemaakt.

Aan de waterkant zag hij naast de warenhuizen een groot bak-
stenen gebouw van twee verdiepingen. Hij klom een wrakke trap op.
Bovengekomen bleef hij even staan en keek om zich heen. Je had
hier een prachtig uitzicht over de rivier. Op platbodem-schuiten,
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tijd pakken waar Ashley hem het geld voor had gegeven. En dan op
zoek naar werk.

Niet veel later zat hij in de Beverstaart Taveerne achter een grote
kom gestoofd varkensvlees. Aan dezelfde tafel zat een man in de ty-
pische kleding van een woudloper het ene glas whisky na het an-
dere achterover te slaan. Wat die man aan alcohol kon verstouwen
grensde aan het ongelofelijke.

‘Mag ik u iets vragen?’ vroeg Alan en toen de ander hem zwijgend
aankeek ging hij verder: ‘Ik hoor dat de bevoorradingskaravaan naar
Pierre’s Hole twee weken geleden vertrokken is. U komt duidelijk uit
de bergen. Waarom bent u niet met hen meegegaan?’

De knokkels van de bontjager waren wit toen hij het glas met
een klap op de tafel zette. ‘Nieuwsgierige vlerk! Dat gaat jou geen
donder aan!’ Hij stond op, wankelde even op zijn benen en haalde
met een hand als een kolenschop uit naar Alans hoofd. Die dook
ruim op tijd weg; de dronkenlap had nauwelijks nog controle over
zijn spieren. Toen greep de man een mes uit een schede aan zijn
riem. Het wapen blikkerde in het licht van de olielampen. Alan
vroeg zich af wat hij moest doen. Proberen deze zatte vent tot rede
te brengen had geen enkele zin. Wegrennen kon wel, maar dan was
hij zijn maaltijd kwijt.

Er kwam een lange man naar hun tafel toe. Hij had een hoed
van beverbont op, droeg een lange donkergroene brokaten jas en een
dasspeld met een gouden gesp. Hij liep mank en leunde op een
 wandel stok.

‘Jij!’ beet hij de dronken vent toe. ‘Laat die jongen met rust. Als
je wilt vechten, zoek dan iemand van je eigen soort.’

Het werd opeens doodstil in de taveerne. De dronken woudloper
keek naar zijn nieuwe tegenstander, gromde iets onverstaanbaars en
haalde uit met zijn mes. De lange man deed een stapje achteruit om
het mes te ontwijken, toen een stap opzij om een houten schaal van
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dagen achter elkaar niets te drinken gehad? Een kogel uit iemands
schouder gepulkt?’

‘Vijf keer nee,’ zei Alan. ‘En u maakt mij niet wijs dat u alleen
maar mensen heeft laten meegaan die dat wél konden voordat ze bij
u in dienst kwamen.’

‘Hmm, dat is waar. Maar dat waren tenminste stérke groentjes,
met reservevet op hun botten voor als er een tijd geen eten is.’

‘En ze zopen zich lam, telkens als ze de kans kregen,’ zei Alan
slim. ‘Ik drink geen alcohol. Ik ben niet uit op vechtpartijen. Ik volg
de orders van mijn baas op zonder er gedoe over te maken.’

Er glom een lichtje in Ashleys ogen. ‘Je weet jezelf wel te verkopen.
Maar ik ben een zakenman, jongen. Je hebt mij domweg niet genoeg
te bieden. Trouwens, de karavaan is al weg. Eind april vertrokken.’

Alans moed zonk in zijn schoenen, zijn schouders zakten om-
laag. ‘O... Nou ja... Dan ga ik maar.’

De handelaar nam een geldbuidel uit zijn zak en viste er een vijf-
dollarmunt uit. ‘Het spijt me, jongen. Je kunt het beste teruggaan
naar je dorp. Hier. Je ziet eruit of je in geen week iets goeds gegeten
hebt. Neem een stevig maal op mijn kosten.’

Alan zei nauwelijks hoorbaar ‘Dank u’, griste de munt uit
Ashleys hand en rende weg. Hij wilde zijn tranen niet laten zien.
Een halfuur lang zat hij op een muurtje aan de kade zijn teleurstel-
ling te verwerken. Toen kwam langzaam zijn gebruikelijke veerkracht
weer terug. Goed, dan zou hij vader dit jaar dus niet ontmoeten.
Maar teruggaan naar Maryville was uitgesloten. Hij had nu iets van
de grote wereld gezien. Het vooruitzicht leerling smid te blijven in
Maryville stond hem nog meer tegen dan ooit tevoren. Als hij in
Saint Louis werk kon vinden, kreeg hij vast en zeker contacten met
de bonthandel. De meeste mensen in Saint Louis hadden daar
rechtstreeks of indirect iets mee te maken. Als er over een jaar weer
een karavaan werd uitgerust kon hij die contacten misschien ge-
bruiken om wél mee te gaan. Hij moest nu eerst maar eens de maal-
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was het Alans beurt om in te grijpen. Hij had, toen het tweetal zich
ermee ging bemoeien, de houten schaal opgepakt die de lange man
tegen de woudloper had gebruikt en liet het hout zo hard mogelijk
op de schedel van de andere vechtersbaas neerkomen.

‘Tsj, tsj, tsj,’ deed de lange heer. ‘Als je zo hard slaat, loop je kans
dat je de schaal beschadigt, jongeman. Zonde toch?’

Hij veegde het bloed van zijn degen met de kleren van de ge-
wonde man, die op de grond lag te kronkelen van de pijn. Toen stak
hij de degenstok weer in de ‘wandelstok’ en wenkte Alan. ‘Kom mee,
jongen. Ik denk dat wij hier niet langer welkom zijn.’

Alan keek spijtig naar zijn maaltijd, wat zijn bondgenoot niet
ontging. 

‘We vinden ergens anders wel iets om te eten,’ zei hij troostend.
‘Je moet wel erge honger hebben als je je daar nu zorgen over maakt.’

De heer die zich zo onverwacht als een genadeloze vechtersbaas ont-
popt had, liep zwijgend, en voor iemand die mank liep opmerkelijk
snel, naar de hoger gelegen wijken van de stad. Alan volgde hem op
een sukkeldrafje, de man had ook zulke lange benen.

Het had die ochtend hard geregend, de straten waren echte mod-
derpaden. Soppend, af en toe een extra dikke plak modder onder
zijn schoenen wegvegend, ploeterde Alan achter zijn beschermer
aan. Die liep door de modder alsof het droog zand was en negeerde
de troep die zich op zijn fraaie broekspijpen verzamelde volkomen.

Iets hoger op de heuvel, waar de huizen groter en de straten
breder werden, was een deel van de straat met stenen geplaveid. Alan
liep opgelucht verder, maar merkte dat niet iedereen een geplaveide
straat op prijs stelde. Een oude baas stond bij zijn vrachtkar, die
schuin hing en een deel van zijn lading verloren had. Een wiel was
in stukken gebarsten. 

‘Nom de sacré coeur!’ vloekte de man. ‘Wie legt er nou rotsen op
de straat? Daar kunnen houten wielen toch niet tegen.’
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de tafel te pakken en toen weer een stap naar voren. Met zijn  wandel -
stok priemde hij hard in de buik van zijn tegenstander. Die zei
‘Oef...’ en sloeg dubbel. Alans bondgenoot gaf met de houten schaal
een harde klap op het hoofd van de dronken man. Die viel zonder
nog een geluid te maken op de grond. De deftige meneer had alles
afgehandeld met een onbewogen, bijna verveeld gezicht, alsof hij al-
leen maar bezig was geweest een glas wijn in te schenken.

‘Tuig,’ zei hij tegen Alan. ‘Dat soort mensen kan beter in de
bergen blijven. Maar waarschijnlijk vinden de grizzlyberen hem ook
al ongeschikt om mee om te gaan.’

Alan wilde antwoorden, maar kreeg de kans niet. Twee mannen
waren opgestaan en naar de lange man gelopen.

‘Wat doen we met hem, Jack?’ vroeg de grootste van de twee. Het
was hem aan te zien dat het voortduwen van punters érg goed was
voor de ontwikkeling van je armspieren. ‘We laten deze mooie me-
neer toch niet een van onze vrienden in elkaar slaan?’

De ander schudde zijn hoofd. ‘Dat zou Lafarge niet aardig van
ons vinden. Hij zal het leuker vinden als hij de oortjes van die mooie
meneer voor zich op tafel ziet liggen als hij bijkomt.’

‘Zijn oren, ja. Da’s een goeie!’ grinnikte de eerste. Hij maakte
met een Bowie-mes Tsjak! Tsjak! Tsjak! flitsende bewegingen in de
richting van de lange heer, die zijn wandelstok voor zich uit stak
zodat de aanvaller niet bij hem kon komen.

‘Geef mij die stok maar, meester,’ zei die. Hij greep de stok
halverwege beet en trok hem hard naar zich toe. De stok gaf mee.
Met een verbaasd gezicht keek de man eerst naar het eind hout in
zijn hand, dat hol bleek te zijn, en toen naar het dunne, rechte stuk
staal dat erin gezeten had en nog steeds door de lange man werd
vast gehouden. Die riep: ‘En garde!’, deed een stap naar voren en
priemde het staal diep in de buik van zijn tegenstander. Intussen was
de andere aanvaller opzij gesprongen. Hij maakte aanstalten de  degen -
vechter van achteren een mes tussen zijn ribben te steken, maar nu
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iets over jezelf te vertellen, is het niet? Man, het was alsof er een
 beverdam was doorgebroken. Nee, verontschuldig je niet. Ik heb
erom gevraagd en je hebt me niet verveeld. Dit is precies waarvoor
ik op reis ben gegaan, horen hoe de mensen leven in dit land.’ Hij
trok peinzend aan zijn neus. ‘Hm... Ik ben jou iets verschuldigd,
 jongen. Je greep precies op het goede ogenblik in.’

‘Nee, hoor. Als u mij niet eerst geholpen had, waren die twee...’
‘Tsj, tsj, tsj. Doe niet zo onnozel, Alan. Jij zit met een probleem

in je maag, je ontmoet iemand die geld heeft en zegt dat hij je iets
verschuldigd is, en jij zegt dat dat niet zo is? Waar zit je gezonde
verstand, jongen? Als je in de Rockies wilt overleven moet je elke
kans grijpen die zich voordoet. Dus... Wat zeg je?’

‘Eh... Ja, meneer Rankin, ik vind dat u behoorlijk bij me in het
krijt staat,’ grijnsde Alan.

‘Heel goed, je leert inderdaad snel. Hm. De Lieve Heer mag weten
waarom jij die woudloper van een vader van je wilt opzoeken. Volgens
mij zijn ze allemaal net zo onbehouwen als jouw vriendje in de  Bever -
staart Taveerne. Maar je wilt erheen, zo is dat nu eenmaal. Ik vind
dat we eens een bezoekje moeten brengen aan die handelaar. Mis-
ter... Ashley is het niet?’

Alan kon zijn oren niet geloven, knikte woordeloos en volgde
Rankin terug naar het havenkwartier. Zou hij echt iets voor hem
kunnen doen?

Ashley keek verwonderd van Alan naar Rankin en weer terug. Dui-
delijk onder de indruk van Rankins deftige kleren vroeg hij wat hij
voor hem doen kon.

‘Deze jongeman heeft een probleem voor mij opgelost, meneer
Ashley. Ik wil iets terug doen. Wat moet het kosten om hem in staat
te stellen uw brigade in te halen? En om uw toestemming te krijgen
om met de karavaan mee te reizen naar Pierre’s Hole? Eenmaal daar,
zal hij verder voor zichzelf moeten zorgen.’
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In een straat met klinkers en mooie, ruime huizen en gebouwen
aan weerskanten, stapte de man een eetgelegenheid binnen die er
heel wat beter uitzag dan de vorige. Ze namen plaats aan een tafel.
De man bestelde fazant voor hen allebei. Het water liep Alan al bij
voorbaat in de mond. Fazant! Dat was nog eens wat anders dan
 varkens vlees.

‘Zo,’ glimlachte de man. ‘Het is een beetje uit de hand gelopen,
niet? Mijn naam is Philip Rankin, Phil voor mijn vrienden. Ik kom
uit Boston en reis hier een paar maanden rond. Ik had over het on-
getemde gedeelte van Amerika zoveel boeiende dingen horen ver-
tellen. Maar nu ik het meemaak, vind ik dat het hier eigenlijk vooral
een beetje onrustige boel is. ‘

Boston? Alan had gehoord dat die stad in het noordoosten lag,
in Massachusetts, een van de eerste koloniën, en dat de opstand
tegen de Angelse overheersing daar begonnen was. De mensen die
daar woonden vonden dat het buiten hun eigen streek maar een ruwe
toestand was. Nou, deze meneer kon zich in ‘een beetje ruwe toe-
stand’ beter redden dan Alan.

‘Ik heet Alan Morton. Eh, bedankt dat u me tegen die woudloper
hebt verdedigd. Het spijt me dat u daardoor in moeilijkheden bent
gekomen.’

Rankin trok zijn wenkbrauwen op. ‘Moeilijkheden? Ach, ja... die
twee klungels... Ik moet toegeven dat twee tegelijk misschien nog
lastig had kunnen worden als jij niet zo efficiënt die schaal had ge-
hanteerd.’

‘U had het net voorgedaan,’ glimlachte Alan. ‘Ik leer snel.’
De ander lachte. ‘Vertel eens iets over jezelf. Je hoort niet echt

thuis in een kroeg als de Beverstaart Taveerne, is het wel?’
Allen vertelde alles. Alles. Hij betrapte zich er opeens op dat hij

veel te lang en veel te veel vertelde en sloot met een hoorbare klap
zijn mond.

Bertie keek hem ernstig aan. ‘Jij krijgt niet zo vaak de kans om
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Ashley keek peinzend naar Alan. ‘Een paard, proviand voor een
week, een introductiebrief voor Bill Sublette, eten en drinken  onder -
weg... Honderd dollar.’

Rankin lachte kort. ‘Een paard kost veertig dollar en dan heb je
een bést rijdier. De rest die u noemt kost hoogstens tien dollar en ik
weet dat de jongen hard zal werken om zijn passage te verdienen. Ik
wil u zestig dollar geven, dat is tien dollar voor een briefje. Kom,
goede man, u laat deze jongen toch niet in zijn sop gaar koken?’

‘Dat doet hij niet, Men... O!’ Weer sloot Alan met een klap zijn
mond. Rankin wist al dat Ashley hem vijf dollar had gegeven, zo-
maar, om hem te helpen. Hij moest zich gewoon niet met de onder -
handelingen bemoeien.

De beide heren keken Alan glimlachend aan. Toen zei Ashley
tegen Rankin: ‘Wat moet die knaap nog veel leren. Maar goed, als
hij zich zo nodig in de nesten wil werken, mag hij voor zestig dol-
lar mee.’
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www.verschijnsel.net/ongetemd
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