new York, oktober 1869.
Het kantoor van de new York Herald.

Daar is me een geweldig
idee voor te binnen geschoten!
Echt iets bijzonders…

Mijne heren, onze
verkoop stagneert
al enkele maanden.
We moeten iets
ondernemen.

!

En dat is: de new York Herald
gaat Livingstone terugvinden.
?

Die Engelsman? De
ontdekkingsreiziger?

Juist, die.

IK dacht dat hij dood was!
Ik ook.

Precies! Omdat hij verdwenen is
en niemand weet wat er van
hem is geworden!
En dus
gaan wij hem
terugvinden!

Men heeft het
al jaren niet meer
over hem!

daar kunnen de lezers
over dromen!

Een vermist persoon, middenin het oerwoud
tussen de wilden, honderden mijlen
verwijderd van de beschaving.
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…

Bovendien, hij is niet
zomaar iemand.

Je kunt gerust stellen dat hij, samen met
Darwin en Dickens, één van de beroemdste
Engelsen van onze tijd is.

lid van de Royal Society*, succesvol schrijver en spreker.
Hij werd als een held onthaald na zijn eerste expeditie!

* Royal Society: De Britse academie voor wetenschappen

Zo ontdekte hij de Kalahari woestijn, de Zambezi-rivier
en de watervallen van Mosi-oa-Tuny...

Bedenk eens, hij heeft Afrika van west naar oost doorkruist,
en daarbij het hart verkend van een nagenoeg onbekend continent.

hare
majesteit….

… die hij Victoria noemde, als eerbetoon aan de Britse vorstin.
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Ik hoorde veel over u,
doctor Livingstone.

Voor zijn laatste
expeditie ging hij aan
wal in Zanzibar.

Dat was in januari 1866.
Hij stelde een karavaan samen met
dertig mannen en volgde een route
naar het zuiden.

Zo reisde hij richting Tanzania,
naar een meer dat Tangayika wordt
genoemd. Dat ligt aan deze kant.

sindsdien hoorden
we niets meer.

Maxwell heeft een
punt. Waarschijnlijk
is hij inmiddels
overleden.

Mogelijk. Maar niet zeker.
Het schijnt best een
stoere kerel te zijn.

Wie kun je sturen om
hem op te sporen?

Inderdaad! dat was
drie jaar geleden.

Stanley
natuurlijk!

De kleine Stanley?

een arts
toch?

arts en
zendeling!

Zo klein is hij niet.
Hij leverde een grootse
reportage over Abessinië.

nog niet, maar dat ga
ik zo meteen doen.

niemand
bezwaar?

Stanley zit momenteel in Madrid.
Laat uitzoeken in welk hotel hij
staat ingeschreven.
Ik zal de tekst voor
het telegram dicteren.
noteert u even?
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precies!

Hebt u al
contact met
hem gehad?

Vind Livingstone. Besteed duizend pond
als het moet, en nog eens duizend pond,
en nog eens duizend pond. kortom,
Besteed wat nodig is, maar vind livingstone.

Zanzibar, januari 1871.

Die geweldige hoeveelheid
ponden, zijn die allemaal
besteed?

zoiets gaat snel. Materiaal, mensen, draagezels,
wapens, allerlei betaal- en ruilmiddelen,
stoffen, glaswerk…

Ik wil niet onbeleefd zijn, maar als uw krant
al meer dan een jaar geleden contact met u
opnam, waarom hebt u dan zo lang gewacht
om deze expeditie op touw te zetten?

nog niet, maar ik werk er hard aan.
DE expeditie van Burton kostte overigens
ook al vijfduizend pond, hoor!

Omdat mijn zeer gewaardeerde baas
Bennett denkt dat ik een windvaantje ben,
dat elke kant kan opwaaien!

Ik
weet het...

Hij wil namelijk dat ik
overal tegelijk ben...

Dat ik eerst naar Jeruzalem reis via
Constantinopel, langs de slagvelden
op de Krim, door Bagdad en India.

het betekent dat
die arme LIvingstone
wat geduld moet
opbrengen.
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Als hij nog
in leven is,
tenminste.

Denkt u werkelijk
dat hij inmiddels is
overleden?

Eerlijk
gezegd…
geen idee.

Zo jong is hij niet meer en
de laatste keer dat ik hem
zag, was hij niet in zo’n
beste conditie.

Eigenlijk had hij deze expeditie niet meer
moeten ondernemen. Hij had er onvoldoende
middelen voor. bovendien was hij
veel te vermoeid.

Hebt u een
vermoeden waar
hij zou kunnen
zitten?

ha! als ik hem dan vind zal
hij in ieder geval blij zijn
om me te zien.

heel Vaag. Hij zit vast ergens in een
afgelegen uithoek, zonder daar weg
te kunnen, in afwachting van hulp.

Als hij erachter zou komen dat iemand als
Burton naar hem op zoek was, denk ik dat
hij er alles aan zou doen om niet
gevonden te kunnen worden.

Er komt een moment dat je de zaken uit
handen moet geven, en de jonge generatie
de boel moet laten voortzetten.

Is de datum
van uw vertrek al
vastgesteld?

nog niet. Ik heb
nog onvoldoende
dragers. En
geen ezels.

Dan zal ik helpen.
In deze streek ken
ik iedereen.

Wacht maar eens af!
Het is een merkwaardige
man, weet u!

Dank u.
Laten we klinken
op het succes
van uw reis.

Fijn hoor!
Dat belooft
wat!
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Eind februari gaat de expeditie van
de new York Herald eindelijk op weg.

het reisgezelschap bestaat in totaal uit negentig
mensen, waaronder drie blanken en twintig vrouwen.

er zijn dragers bij, en soldaten, kleermakers,
koks en tolken.

een arts ontbreekt echter! De medicijnkast bevat
voornamelijk alcohol, verbandmiddelen en kinine.
Regen! Een
hoosbui!

Stanley ondernam niet eerder
een dergelijke expeditie,
en leert snel de harde
werkelijkheid kennen.
het Stopt
zo, snel weer
verder.

smerig weer!

Zo kunnen
we echt niet
doorgaan.

Daarginds!
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Ja, maar inmiddels
zijn we wel dooren doornat!

akelige
muggen!

nou. Als ze je steken doet dat verrekte pijn.
Het lijkt wel een soort paardenvlieg.

TsjAK

TsjAK
Aah!!
TsjAK

Ja, natuurlijk. Is
er een brug?

Moesoengoe!* een rivier recht vooruit.
Gaan we naar de overkant?

Oh, nee.

wat wel?
niets.
Helemaal niets.

TsjAK
TsjAK

TsjAK

Geen zorgen, dan maken we een brug.
Geen enkel probleem!

* moesoengoe: een blanke man
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Is hij niet mooi,
deze brug?

Perfect!

Als je geen last van
hebt hoogtevrees,
tenminste.

!

DE ezels lijken
hem een stuk minder
mooi te vinden!

Lieflijk
land!

Andere zaken baren
me veel meer zorgen.

Drie mannen zijn verdwenen.
Samen met twee ezels en twee geweren.
Deserteurs?

Zoals
wat?

Deserteurs
en dieven!

och,
het went.

Schandalig! Als dat
nog eens gebeurt…
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Oh, dat gebeurt
zeker nog eens.

Weken en maanden gaan voorbij. Stanleys expeditie met
de new York Herald karavaan trekt steeds verder naar het westen.

Kannibalen?

Wat? Dat is diefstal!

dat Kan zijn, maar in dit tempo
houden we binnenkort niets
meer over om te ruilen.

Die zijn
er, ja…

Deze hier, soms?

nee. ZE laten ons vast een
andere prijs betalen om
over hun grondgebied te
mogen trekken.

Hum… Vooruit maar. geef
ze waar ze om vragen.

Anders wordt het vechten.
Ze zijn met veel meer…

OP 20 juni bereikt de expeditie Kikoeroe, waar ze welkom wordt
geheten door Seïd ben Selim, de sultan van de Arabische kolonie.

Moesoengoe! Hun leider vraagt om
120 meter katoenen stoffen en tien
kettingen met zwarte parels.

Dat lijkt me
verstandig.

Daarna hervatten ze hun route naar Tabora,
in de richting van het Tangayika-meer.

Gaat
het niet
meer?
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