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'I KENSTFEEST VAII DE]I IIIDIAA]I

I.

Ver in 't Noorden van Amerika, waar 't nu al
sneeuw en iis was, stond Nasja, 't Eskimo-meisie vô6.
haar hut. 't Was l,â.s €v€Il na den middag, maar 't zou
toclr donker gerveest zijn had niet de maan geschenen

En dan was er noÉl een ander licht, groen-rood aan
den einder, dat een zachle glaâs verspreidde: het
Noorderlicht. Ook Slinsterden de sterren, En zoo lag
er een klaarte over het blanke landschap en ginds
cver de dichte dennenbosschen.

Ja, hier duurden de nachten lang, Men za1 d.e z<srt

r*iet meer van begin Oetober tot eind Februari.
En toch hielden de Eskimo's zooveel van hun land.

als wii van 't onze,
Nasja woonde in ecn lclein dorp; 't bestond uit hut-

leR van aarcle; het leken wel groote bijenkorverr,
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En 's Zorners verdwenen de meesten en dan woon-
den de rnenschen in tenten; dat vonden ze veel ple-
Àeriger.

Nasja scheen iernand te verwachten. Ze keek voort-
ciurençl in de richting van het bosch.

llindeljk zag ze ginder iemand; ze li,ep er heen,
-- Elin, Eli'n! riep ze.

fllin was haar braer. Hii zwaaide met de handen
ruist alsof zij terugkeeren moest.

Verwonderd bleef ze staan. 'Wat 
scheelde F.iin tochl

Hij liep zoo hard en keek voortdurend om.
Elin was gaan kijken of de Kanadeesche politiemair

ren nog niet kwarnen. Die brachten elk jaar, rond de.
zen tijd, Kerstmisgieschenken. En dat was steeds een
groote vreu6ide in het afgelegen Eskirnodorp.

Maar als Elin hen zou gezien hebben, ware hi j toetr
hii hen gebleven en rnet hen meegekomen.

Flots slaakte Nasia een gil, Nu zag ze, waarem
haar broer zoo vreemd desd, Hii vluchtte voor een wit
ten beer.

l{asja begon geweldig te beven. Die beer zou haar
broertje {rijpen en opeten...

Maar ze bedwong haar angst en snelde naar de hut,

- Vader, vader! schreeuwde ze.
Een Eskimo, dik en kloek, zooals van zijn ras, kwan:

rrit de hut.
*- Vader, een beer zit achter Elinl kreet Nasia

en ze wees in de richtinÉl van het Écvaar.

De Eskimo schrr:k ook hevig. Vlug keerde hij in de
hr.rt terugi en haalde er een harpoen, een stok m.et een
ijzeren haak en een biil.

- Binnen gaant geboocl hij aan Nasja.
Ook moeder ku'am buiten. En ze schrok vreeselijk,

toen haar dochtertje 't ontzettend 'nieuws vertelde
'Elin, een veertienjarige knaap, kon haast niet mee:"

voort, Hij hijgde van vermoeienis.., En de beer was
vlak bij hem.

- -:Vader... moeder! schreide Elin in cioodsangst.
Hii za{ ziin vader en kreeg nieuwen moed, Hii span-

çe zlch in, om nog verder te geraken,
De Eskinro gleed al over de sneerrw. Ziin gelaat

stond strak gespannen. Zijn oo{en glinsterden
Hij zott alles wagen am zijn kind te redden,
Hil bereikte Elin.
-* Loop verder! beval hij kort.
De beer scheen het te begrijpen dat hij nir met een.

sierkEren vijand te doen kreeg, Grollend richtte hii
zich op z.ijn achterste pooten, tnaar z,oo gaf hii zich
;uist bloot,

Een krachtige zwaai en de har"poen suisâe door de
rucht" De ijzeren punt trof de beer in de borst.

Hii stortte, voorover, maar woedend sprong hii weer
op, al bloedde hij vreeselijk.

Maar nu stond de Eskirno bij hem, zijn bijl in de
hand. Behendig ontweek hij de klauw van 't dier en
ï.waar bonsde zijn wapen op den Srr:ven kop.
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\)ileer tuimelde de beer neer, Maar hii Saf den strif d
nogl niet op"

Een enkele klaur,vsiaÉ kon den Eskimo verscheuren,
cleze wist dal wel en was op ziin hoede". Hif sprong

i chter het dier en gaf hem weer een deuk op het hoofd

i{et dier keerde zich om,

À,laar daar was bijstand' Elin's moeder had om hulp''

51eroepen en verscheidene mannen snelden toe. En nrr

was 't Eiedaan met den witteri reus... Hif kreeg zoo-

veel trtlappen, dat hij weldra den laatsten adem uit
blies.

'foen bekeken ze ltem, En ook kinderen kwamen nlt

ki jken.

- 
't Is een groote Kan jer, zei een knaap'

Eiin str:ncl daar nu ook, Hij zag nog zeer bleek,

I{il vertelde, dat hij in't bosch was 6ieu'eest om tc
zien, ol. de Kanadeesche politiemannen no$'niet kwa-

nien met de Kerstgeschenken.
Toen hij naar huis wilde teru$ keeren, bemerkte

hij opeens den beer' Hif vlr"rchtte ; het beest kwam hem

,lehterna.

- 
Ile beer is zeker van hon$er naar hier verdwaalcl,

r-nee,nde een der omstanders' 't Ïilintert ook zoo hard'

-- De kincleren moeten uit 't bosch blijven; et ztin
rlok wolven $ezîen, vertelde eeR vrouw'

-- Ju, 't gebeurde is een $oede les $eweesl , zei dr:

vader van Elin'
I)e beer werd nu dadelijk $estroopt; en ieder was

Lret er over eens' aat ziin huid aan Elirr's vader toe-

-6-

irwaru. i)" ancleren vertleelclen het vleesch want dat
aten ze gaarne. 't Was een tractatie ter afwisselingi van
t,et zeehondenvleesch, hun {ewoon voeclsel.

Elin ging in de hut. Zijn rnaeder zaS ook nog bieek.
-* De Kanadeezen zuïlen immers wel komen, zon-

cler dat gij ze den weg wijst, zei ze tot haar zclon. Wai
een geluk, dat Nas ja t zag...

Toen vader binnen trad beknordehii ook ziin zoor'
Altila de durfal, zeihij. Wees gie<lulclig! En als

de Kanadeesche politiemannen komen, gledraa$ u dan
behoorlijk. Verleden jaar hebt ge drie kaarsen van
lrun kerstboom opgeSeten.

- Ze waren zoo lekker, vader,

- Ja, dat weet ik wel. Maar zij zelten die kaarser,
in den boom om ze tebranden en ge moet er aI blijven.

*- Vader, ik moet u toch wat zeggien, hernam Elin
Ik heb in 't bosch twee Indianen Sezien.

- Wel, die komen toch clikwiils dezen kant uit, jon-
,_gn, ..

*-- Maar een er van was een slechte man; hij sloeg
clen anderen, die klein en mager was, lln hij had spe"
ren en pijlen mee., .

--- Ze hadden misschien ruzie met elkaar. Ze moe-
ien dat maar zelf rritvechten, Of woudt ge er rr ooli
nree bemoeien? Bliji Iiever in de buurt van de huizen.
t Had weinig gescheeld o{ ge zai nu in clen buik varr

c{ien beer,
's Avontls lag Elin lang watr<ker op cle renrlrerhuicl,
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iiln treri. Hij was met pelzen Sedekt en had geen Lou-

ée.
T)e pelzen kreeçi men van otters, martets' vossen,

zelfs van wolven en beren, waarop de Eskimos iacht
maakten.

Elin kon niet dadelijk inslapen. Hii had toch geen

iast van de benauwde gerlrenr die in de engie hut hin-
gen, die van zeehondenvleeschtraan, welke ile kin-
cleren zoowel als de grooten dronken als wij water, of
-;an den rook, die den heelen <iagi {edwarreld had,

Elin was aan dat alles gewoon, Maar de spanning
van de vlucht voor den beer, zat nog irr ziin iiil'

Eensklaps sprong hij op, Buiten klonk een akeliS;

gehuil.
__ Vader... woiven! riep Elin.
De Eskimo werd wakker.
Ooh Nasja vroegi met bevend stemmetie wat er

scheelde.
* Niet bang zijn, sprak vader. De rçolven kunner,

niet bii ons.

Elin en Nasja hadden dat vervaarlijk gehuil wel
meer gehoord, maar 't joeg hun toch schrik aa.n.

De wilde dieren snuffelcien rond de hut. Ze hadden
lion6ier en loerden op rendieren en menschen

**- Zcuden ze niel bii de dieren kunnen? vroeÉi mo€'

Cer.
De familie bezat honden en rendieren, die de sleder:

irokken, als de Eskimo's op jacht gingen, Vade: was ai

!

I
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I

ç,:pgestaan. Hij nam zijn $eweer. Dat had hii van Ka'
padeezen Sekocht'

In de hut brandde een lichtie van een wiek in traan

Bij die schamele klaarte laadde vader ziin $eweet'
Hij opende een soort van raampje en loste eett

:chot.
Huilend vluchtten de wolven een eind weg' Nu kor

rlrj Eskimo toch buiten, zondet dat hii door de wilde

clieren besprongen werd'
' Wees toch voorzichtig' waarschuwde moeder'
*- Ja, ia. . . Maar ik laat cle beesten niet wegisleuren"

Vader verwiiderde de stevige planken --- de deur'

- - en trad buiten.
Moeder zetle de pianken ter'u$ en hield er de wachi

hii.
Er werd nog graschoten. Het heele dorp was op ziiri

hoede.
Een wolf was ginder neer$eveld en de anderen vlo-

len op hem aan, om hem te verslinden.
De Eskimos konden het duicleliik zien in het licht

lan maan en sterren. En ze vuurden in den hoop err

Ce stoutmoedigsten slin$erden er hun harpoenen heen

Ook Elin's vader weerde zich'
De wilde dieren namen de vlucht. De buit, vier

wolven, werd in veiligheid gebracht, Men zou rnor$en

huiden en vleesch verdeelen"
Ieder verzekerde de hutten van hard bevroren

sneeuwblokken, die als stallen cliçnden' en waarbi4

:i
['l

t
li

il

it
II
dlil
i'
rl I

TI

I
{

r

-q-



Iren honden en rendieren rilden van an5!st. Men keek
de sluiting nog eens na.

Dan keerde de rust teru6i.
Elin's en Nasja's vader trad binnen,

- Zijn er veel wolven geschoten? vroeg Elin._- Vier... Maar slaap nu. De beesten zullen niet
terugkeeren. . .

Elin sliep eindelijk in, Hij droomde van beren
lndianen en van Kanadeesche politiemannen, Jie met
sleden vol geschenken kwanen,

-- l0 :'

rl.

In een stadje, een heel eind Zuidelijker, zat eenige
daÉien vroe{ler een uadæ bij vrouw en kinderen. FIij
ciroeS het uniform der Kanadeesche poiitiemannen.
rl,et gezin, bestaande uit de ouders en vier kinderen,
i,ad iuist het avondeten Senuttigd.

- 
Nu niel zoo triestig kifken, zei John Powel, de

politieman, Ik hoop over tien of eli dagen terug te
z.ijn en dân prettif met u Kerstfeest te vieren.

- O, ik zou vrillen mee gaan naar het Noorden!
riep Bob uit, de oudste van de kinderen.

FIij was groot voor zijn tw4all jaren,
*- En Se hebt me beloofd, moeder te helpen, ter'

nam John Powel. En zorgi, dat er een mooie Kerst-
l nom klaar staat, als ik terugkeer. Ge kunt er een in
'r- bosch van mijnheer l.arker uitzoeken, heelt hii mij
gezegd.

- Ja, vader, ik zal het c{oen, maar toch zou ik ool.
v",el eens naar het land van cle Eskimos willen gaan kij-
hen.

*-* T(/acht maar, tot ge ook bij de politie zijt,

- 
't Is giinder zoo woest, als ge vaders verhalen

l,oort, merkte nroeder op.
-!- ll 
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'-* Jan zei Powel, alles sneeuw en ijs. Hier hebber
rye ook sneeuw en korte winterda$en en langle nachten.
We wonen zelf trouwens ook in het hooge Noorden.
Maar bij de Eskirno's is het nog Noordeliiker. En er
ziin Seen steedjes en dorpen als bii ons,, daar waar ik
met de makkers heen moet. De menschen worlen in hui
ien van aarde of sneeuwblokken.

- Gaan die kinderen niet naar schooi? vroegi Bob
-- Er zijn meer en minder beschaafde Eskimo's

'1"e behooren wel allemaal tot hetzellde ras: plomp en
ciik, maar kort, En rond, groot hoofd, met plat gie^

:richt, uitsteke,nde jukbeenderen, een kleinen, platterr
rieus; zwart, lang, stijl haar, kleine hanclen en voeten
korte vingferc. 'le smeren hun vei met traan in. Ze dra-
gen kleeren van huiden giemaakt. Ze maken jactrt op
lendieren, zeehonden, vossen, beren. Ze eten het
vleesch van rendiererl en zeehonden. Ook visschen
ze, En ze 'rerhancielen de huiden en pelzen,. Maar er
ziin soorten. Sornmige starnmen leven wilder dan de
andere, Verleden iaar zijn we bij Eskimo's geweesl
ciie mooie muziek voor ons maakten. En ze toonden ons
fraaie ieekeningen. Daar ieerden de kinderen lr:zen,
schrijven en rekenen. 't Is als met de Indiarren, hnn hrr
ren; Er zijn beschaaf den en onbeschaaf den. Maar il<

berr er fier op met c{e vlieglende politiebrigad.e te nro,
Sien mee$aan, om aan die.eenzame nrenschen r:ok een

I,rettig Kerstfeest te bereiclen. 't is wel een verre €n

vermoeiende tocLt. *u". ui, ge <ie vreugcie en danir-

baarheid van kleinen en girooten ziet, voelt Ée u rii-
I:elijk beloond.

Zoo zat Powel te vertellen. Hij zou den volgenden

morgen met een groep politiernannen diep in Alaska
trekken, om aan Eskirno's $eschenken te brengen" Dat

was een jaariijksche gewoonte,

De zoogenaamde <<vliegende bri$ade> kwam Sirrder
rvel meer, want het was Kanadeesch gebied en ool'-

craar moesf toeeicht uitgeoefend worden. De brave eli

ordeliike bewoners dienden te voel'en, dat '/-e be-

s,ctrermd werden tegen oneerliike lieden en roovers.

tln wanneer er een rnisdaad gebeurctre en de schr,rldige

aangehouden was, gin$ een rechter me€, onl .zitlill$ te

lrou.den, en, na onderzoek, den plichtiSe te strafTen

Maar de politie waakte niet alleen: ze bereidde ooti

treufde aan die eenzament die in de wiidernis bleven

omdat ze deze lief hadden
't Werd voor de kinderen tijd orn te Saan slapoen

Vader deed het avondgebed en vroeg Gods bescher"

rningl voor hen die bleven en voor allen, die de vert-a

reis ondernamen. I{ii kuste de kinderen hartelijk gce"

.1en nacht.
llij haci ze niet bang wiilen rnaken en daartm ge'

zwegferr ,rver de gevaren van ziin reis. O, 't was $c-
beurd, clat politiemannen iu vreeseliike stormen oar'

kwarnen, En wolven eu andere wilcle dieren kondeir

,rp de Sroep reizigers loeren. Er was veel naastenliefd.'
r:oodiS om den tocht te wagen.

-13-
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À{ocder wist dit wel. Ze wilele hanr ,,ro,r ,riui r*".-
lrotrclen, fltaar ze sliep clien nacht toch onrustig, en ee
had, dat God haar braven John en al ziin makkers
rveer veilig zou teru5l brengen,

Den volgenden mor6ien was het geheele 6iezin rrroeO

op. Na het ontbijt vertrok vader. Innig nam hii af-
scheid, llob mocht mee naar het politiebureel; hij kon
.,riôr schooltijd nog, de groep zien verlrekken,

Ifier stapie hij naast vacler voort over de bevroren
srlÈeliw. Aan he[ pr:litiegebouw stond al veel ]volk, fa.
rnilieleden van de vertreklçenden, maar ook be!engstel-
lende burgers. Vô6r lange sleden werden honden ge-

-qpannen, flinke kloeke dieren, sterk en trouw, geharC
l.egien de koude. -tln dan werden de sleden beladen mei
;illerlei kisten, waarin de pakken Eieschenken zaten:
Loeken, chocolade, gerookt vleesch, ham, speelgoed,
Iroeken, harpoenen en ander $erief voor de mannen.

Er waren een honderd politieagenten, ciie de reis on-
clernamen, ook uit andere plaatsen hier:heen gekomen
(im gezaneniijk te vertrekken, Ze zoué.en op lret eer-,
ste deel van de reis bijeen blijven, maar verder in Alas.
I.a, verschillende richtingen nemerl, want men moest
in korten tijd veei Eskimodorpen bezoeken, De Kerst-
ga:/en waren bezor$d door cle bewoners van stedeir en
cl,:rpen en door de overheid. Een lange karavaan stonrl
nu klaar, van wel tachtig fiinke platte sleden. De om-
standers keken belan$stellend toe,

Er werd om stilte gewenkt. De overste van de pslitie
had iets le zeg{en.

-14-

*- Politiemanllen' sprak hij, naar Jaariijksclre Se'
woonte ziit Éii Sereed, om uw Kersttocht te beginnen,

e.,eir reis van gevaren' maar die gii geestdrif Li$ onder-

neemt, om vreu6ide te brengien aan eenzame menscheu'

\/rede aan de menschen van Sioeden wil'.. En met $oe-
r:en wil gaat gij iir naam van 't Fleiiig Kitdeke, dat arnt

crr scbam,el in een verlaten stal geboren rverd naar ook

lrme, schamele nrenschen in huttelr, daar w-aar het in
tiit se.izoen altijd nacht is. De Kerstbocm, beelcl varr

ii,:,[dc, ::al nret zijr: lic]rtjes $lanzen in cle wilderRis vali

Alaska, als een getuigerris, daI r+'e allen kinderen ziin
van éénen Vac{er! God behoede efl zegene u err bretrfle

r{ weer veilig terug. Ik groet ook rtwe huis$enooten die

r la[en Sa"an, met vreugde voor het goede doel ter

rere van Betlehem's Kindeke, maar ook met wat an.{st

onr d-e gevaren. Ook zij toonen moed. Kamaraden' goe-

cie reis, nrr gij de Kerslboodsehap bren$t naar onze

l;roederen en zttstereR, ginds in de verte, Leve de vlie"

.jende brigade !

De onrstanders klapten in de handen. Nu werd er

i;og afscheid genornen. Er u'as een $limlach en ook een

traan. De honden blaften vroolijk als begrepen de ver-

standige dieren, dat alles van hun diensten afhing.

--- Bob, no$ eeris de Eiroeten aan moeder; kus haat

err'$ililly, Kate en Rosy voor rnij' Floucl u flink! Ili
ieken op u! zei John Powe! lot zijn zoon.

En Bob keek vacler in de trouwe oo$en. O, ze'befre'
pen elkaaf!
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De karavaan vertrok.
-- Goede reis! Gods zegen! Behouden wederkomsti
Zoo klonk het uit cle meni(te, En Bob, wel wat week

r-',rn 't hart, rvas toch fier, dat zijn vader tot de vliegen-
de brigade behoorde, Daar gingen zehet stadje uit, de
rnoedige mannen en de trouwe honden en we weten
al hoe verlangend Nasja en Eiin, en andere Eskimo-
kinderen naar hen uitkeiren..,

IIi,

In het donkere bosch, in een rotsspelonk, zaten drie
indianen bii het vuur, Elin had er rriaal twee gezien

l)e derde was echter de voornaamste, maar die maakte
zich niet 6laarne moe. Hij heette d,e Zwarle Àdelaar, e:i

was een roofzuchtige kerel, die niet als zoo yeel an-
cieren van zijn volk, rustigen en eerlijken arbeid wilde
r,errichten, De tweede, die zich Stormlogel noemde,
diende hem. Hij was zooveel als ziin luitenant, en had
grooten eerbiecl voor de slurwheid van ziin meester.

De derde was een ongelukkige. Hij heette Tamsi. En
Ce twee anderen hadden hern op een tocht van ziin
lanc{ gehaald, waar hii werkte, en hern toi, hun slaaf
lemaakt. Tamsi was klein, ma5ler en zwak. Elin had
hem door den Stormvogel zien rnishandelen.

Na eenigen tiid kwam er nog een vierde Indiaan in
het hol, een langie, magere man, rnet gluiperig gezicht

* ï7el Pan, wat nieuws... vroeg de Zwarte Ade-
!aar haasti$.

Pan was op bespiedingstocht gieweest.
**- Een komt alleen dezen kant uit... Hii heeft een

:lwaa,r beïaden slede, zeihij. Ze waren met tweeên tilt
aan den viersprong. De ander is daar links gereden
ook met een slecle, naar cle Eskimo's bii de rivier.
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* Maar één... dezen kant uit... En veel kisten?
-_ o, ja...

- Zoo gemakkelijk hadden we 't ons niet voorge-
lteld, hernam'de Adelaar tevredetr. Ha, ze verdr'elen
h"et werk, Als we vandaag vlug zijn, kunnen we er
nog! meer overvallen. In die kisten zitten allerlei lek-
liEre en waardevolle dinfen,

Tamsi, de slaaf, wist dat de Zwarte Adelaar en zijrt
g,ezellen herwaarts waren giekomen, om Canadecsche
politiemannen, die kerstgaven brachten aan de eski-
urojs te berooven, En ze zouden de witte maRnen rnee-

doogenloos vermoorden.
Tamsi zou den last moeten dra{en of de honden drij-

.,,en. Maar niet daarom verafschuwde hii het plan
T'arnsi was een eerlijk en oprecht Christen en haatte
de misdaad, En hii w-ist, hoe die witte marlnen llaat'
cle wildernis kwamen om wel te doen... O, kon hii nu
dien eenzamen reiziger redden. Hii zou er alles voor
rragien; ook ziin leven.

.- We dooden hem dadelijk, hoorde hii den Adelaar
.ze$gen. Ik neem hem voor mij. Stornrvogiel en Pan,
(ij werpt uw spereq naar de honden, want we zorsden

van die beesten ooh last kunnen hebben. Ze verdedi-
gen, als '[ er op aankomt, hun meester tot den dood.

-- Ja, ja, rve zullen snel handelen, verzelcerde
Stormvogel, En geef onzen slaaf ook wapens, hii kan
cveneens de honden bestoken. Hij moet tusschen tnij
en Pan blijven... En bij de minste beweginf te{en ons,

çfooden we hem.
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""*- iloort ge dat, Tamsi? vroeE de Adeiaar,
lJe slaaf knikte.
*.- Als ge goed uw best cloet, zult ge straks ook

eens lekker eten, beloofde de hoofdman.
-* Hii heeft het wel noodig, spotte Pan, de spion

Flij valt haast omver van magerte.
-,--. Een goede slaaf mag niet vet zijn, dan wordt

l,if vadsi{l oordeelde de Zwarte Adelaar. JVIaar nu
feen tijd verlor:en... Tamsi, breng ons de speren.,.

De slaaf nam een der wai:ens, maar plots snelde hii
l-rtriten"

-* lVat voer:t gij nu uit! schreeuwcle de Adelaar,

- Hii vlucht I gilde Stormvogel.
-- Hii verraadt ons! kreet Pan.
Hij greep een speer en ijlde den slaaf achterna

Tamsi stond achter een boom. En behendig wierp hii
zijn wapen... Pan werd in de borst getrof{en. En mei
len schreeuw viel hij neer...

Tamsi vluchtte verder. Hij moest den witten man
redden. En nu oI nooit zouhii rveer vrij worden.

Stormvogel boog zich over Pan, die reeds sche'-n te
sterven.

-- Help me! kreunde hij noS.
-- 'Laat hem liggen! beval de Adelaar ruw. \We moe-

ten eerst dien slaai en den Kanadees hebben.
Ze lieten Pan aan zi.in lot over en renclen heen

'I'amsi achterna, die al zijn krachten inspande, om te
ontkomen.
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IV,

't Was John Powel, cie vader van Bob, die aan den

vierspronE! van een makker afsclreid had genomen.
jeder zou een Eskimodorpje bezoeken, Zoo won men

tiid, De giansche giroep was nu verspreid, want het tc
bezoeken gebied was zeer uitgestrekt.

John dacht aân Eieen lievaar, Goed weer hacl de reiq

l-respoedigdr De honden hielden zich flink, En nu ook

waren ze rustig, een bewiis, dat er Seen wilde dieren
rn de naaste omgevinS vertoefden.

En 't Eskimodorpje dat Jhon Powel. tot doel had.

was niet ver meer af. ln een der kisten lagen de kaars-
ies, zilveren Engelen, en gekleurde prentjes voor het

Kerstboornpje, c{at hii straks aair 't eind varr 't bosc}.

zou uitzoeken.
Plots schenen de honden te schrikken. Ze staken de

(lorerr up en rektetr cien snuit. Powel werd c{it dadeliik
Rewaar.

- l(/at zov er aan schelen? mompelde hij cn le$dc

.:-ijn gieweel nog c{ichter onder de hand.
llunshlaps hciorcle hii gesuhreeuw. F,en Indiaan kwarn

iianSestonnd,
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frlen had op de reis al meer lndianen ontmoei, vre'
cielievende menschen, en hun ook van de gaven mee"

gedeeld. Maar die kerel ginder deed zoo vreerrtcl. En
de honden roken ook gevaar.

Powel Sreep zijn 6!eweer, De indiaan stak de han

.len omhooÉ, ten teeken, dat hij met vredelievende
bedoelingen kwam.

-* Niet schiet".. vriend! riep hij in gebroken En-
pelsch.

Powel hield de honden in. De dieren blaften nijdig,
llijgend bleef de Indiaan staan"

- Ginder Zwarte Adelaar en Stormvogel... u be-

l'ooven en dooden... honden ook dooden, sprak hij
Ik. . . hun slaaf ... weg{eloop... u helpen...

-- Hoeveel Indianen ziin er? vroeg Powel ontsteld,

- Twee...
John Powel werd dadelijk kaim. Vlug rukte hij eerr

kist open en haalde er een harpoen uit,
--- Hier, n'eern dit... werp het naar <ie rooversl be-

val hii,
Maar kon hij dezen man vertrouwen? lWas de waar.

schuwing Seerr list, om hen'. gemakkelijker ie over-
meesteren? Indianen waren zoo sluw. Powel m'lakt,.
de honden los, zii zouden hem ook helpen, En vast
lreraden narn hij zijn Qeweer in de hand. Als in een
Ilits zag hij ziin vrouw en kinderen... O, e{rrur zou hii
ziin leven verdediÉien,



't W". stil in 't bosch, maar an6lstig stii. Waar si,rpst
de schelmen?

Powel hield ook Tarnsi in 't oogi, Maar deze. scheen

z,oo waakzaarn als hij.
*- Daari fluisterde Tamsi, zich omkeerend,
Zijn speurzin was zeer ontwikkeld,
Pov'el wendde zich ook om... Van achter een boonl

loerde een Srijzenden kop.
De honden renden naar den roover... Een speer

':uisde... En een der clieren stortte neer. i{aar oo}.- Po-
vreis geweer ging af... En bij den boom klonk een
wclese kreet. De ZwarIe Àdelaar was geveld, getrof-
ten in 't gelaat.

-- Stormvogel loopt weg.,. daar in de struiken, zei
'l'amsi,

Nu wist Powel, dat hij hem kon vertrouwen. Ja,
:l amsi had hem 't leven gered.

De honden wilclen Stormvogel najagen. Maar ze
keerden terug, toen hun meester iren riep. Een lag te
sterven. Powel snelde er heen,.. FIet Soede dier had
een speer in het lijï en leed vreeselijk, Iviet zijn Soede,
trouwe oogen keek het zijn baas aan.

- 
Bravs Jack, zei Powel. Ik rnoet rr uit uw sRrar-

ten verlossen. O, dit schot valt me zwaar.
De hond mocht echter niei langer lijden, Powel

schoot hem dood.
Daar naderden Eskirno's. FIoe konden ze trier zaç

gauw ziin? tr{et was den da{ na clen aanval vrrn den

-., )) --
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heer, En Elin, de Eskimoknaap, had geen rust gehad.
ûma-r.telkens giesproken over de Indianen die hil in
het bosch zag. En ziin vader kreegi toen toch ook wan-
trouwen. I{if praatte met cle mannen. Ze besloten in ,t
bosch een onderzoek te doen. Zonder Tamsi's hulp zou.
den ze te laat gekomen zjn. Ze begroetten blil aer,
Kanadees en ze meenden, dat Tamsi zijn gerangsng
was,

Maar vlug verteld.e Tamsi zijn geschiedenis en po.
wel noemde hem ziin redder.

.--- T'racht nu den gevluchten Indiaan te vangien, zei
Lij tot de Eskimo's. Die schelm kan ncg karnaraden
bedreigen.

De giroep trok dieper 't bosch in. 'Iamsi g;ng mee
ais speurder.

Powel boog zich over den Zwarten Adelaar, Deze
was dood.

*- 't Is erçi, dat ik in den Kersttiid een mensch
rnoest neer schieten, zeihij bij zich zell. Maar ik ver-
cledigde mijn leven en zekel ook dat van anderen. En
cie streek is van een roover verlost,

Hij wierp takken over 't lijk en zou a.\n de Eskirno's
'ragen het te begiraven.

Hij spande zîjn honden weer in. En 't doode die.r
legde hii op de slede, Dan vervolgde hij zijn reis. \)flat
verder hoorde hij geschreeuw.

- Dat zal de Indiaan zijn, clie door Tamsi giewond



werd, mompeide hij. lk moei uaar hem gaan kiiken en

hem helpen. Hii is een mensch,
Hij stuurde de slede in de richting van 't geluid' Hn

rïa eeniËien 'rijd, z.ag hii Pan liggen, Deze had zeII de

speer uit cie wonde kunneu trekken. Bloed kieurde ziir'
VIeeren.

De man keek Powel aari. . . Hli zei iets in z'in taal
Powel opende een kist, en legde een eerste verbanC

up de wonde. 't Kostte hern moeite den Indiaan op de

slede te krijgen. Maar het lukte toch. Hij wilde hem in
'r: bskimodorpje nog beter verplegen. Ook dat was een

rlaad van Soeden wil, in den geest van Kerstmis.
Elin zag Powel ,t eerst komen.

- Nasja, rlaar is hii, daar is hiil iuichte hij.
\ù(/ai een vreugde!
Maar dan schrokken de kinderen van den lndiaan

Andere kleinen en ook meisjes en moeder.s rerschenen
t'it de hutten.

John Fowel 6lroeLte ze vriendeiijk en in enkele lvoor'
den vertelde hii 't gebeurde. De gewonde werd in de

hut van Elin's ouders gebracht. En nu ..'erbonc{ Powel
l:em beter.

Dan spande hij de honclen uit, De dieren moesterr
rusten. Elin en andere jongens hielpen hem. 7,e kapten
ook een Sraf voor .Iack; het trouwe dier.

-*- Atrs de mannen terug ziin, vieren we Kerstfeest
zei Powel. Maar met al die gebeurtenissen heh ik nog

{een boom,
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0, er waren rappe gasten genoeg om mee te piaan erl

€r een te halen,

- Nu moet ik wat rusten, Élaat allen braaf naar
huis en wacht geduldig, zei Powel.

l{ii praatte nog even met Elin en Nasja en dan zette
hii zich in hun hut neer.

De gewonde la$ rustig en sliep,
Een paar uur later keerden de mannen terug, Storm"

voÉel was gevangen. Hij beefde, toen hij John Powei
zaÉ.

- O, ik wilde geen kwaad doen... 't lilas Adelaar
<lie mij gedwongen had mee te Saan...

- De Adalaar is dood, zei een Eskimo... Vle zijn
langs de plaats gekomen, waar hii laS. Ifle za{en al'
leen nog beenderen, De wolven zijn er al geweest,

- Die man heeft dan zwadr geboet voor ziin kwaacl
sprak Powel.

*- Ik hbb veel over hern gehoord, beweerde een an-
c{er, Hij was een roover.

-- We hebben hier een gietui$e, een eerlijk mensch
hernam Powel, en hii wees naar Tamsi,

Hii heeft Stormvogel ontdekt in een boom; de scheln.
zat tusschen de takken, zei een Eskimo,

Tamsi legde voor allen ziin getuigenis af. Er wac
noËi e€n ledige hut en stormvo$el werd er gevangen ge

zel.

-* Ge nroet hem daar bewaken, tot de rechter komt,
zei Powel tnt den hoofdman van het dorp. Als Parr



génezen is, moet hij ook in die gevangeni.s. tseiden

zullen naar de wet 6levonnist worden,
Tamsi werd natuurlijk als een vriend behandeld,

Hn nrr kon het Kerstieest beSinnen. De Eskimo's
lradden wel eens een feestmaal of een muziekuitvoe-
r:ing. En daarvoor bezaten ze eea zaal, van bevroren
sneerrwvlokken gebouwd, Dat kostte immers {een geld.
Nrr en dan kwamen ee daar ook samen om wat te pra'
ten, want alle menschen zaeken gezelligheicl.

"*- 26 --
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In die zaal werd het kerstboompie {ezet. De kin'
deren klapten in de handen, toen ze de brandende
kaarsen zagen en in dat mooie licht, de En$elties en

de gekleurde plaatjes van Betlehem's stal, van de her-
Cers en de wijzen uit het Oosten.

Alle menschen waren hier samen. Ook Tamsi, de

lndiaan, zat er en keek met stralende oogen naar den
kerstboom.

John Powel, die vrij goed de taal der Eskimo's ken'
de, vertelde de Seschiedenis van Jezus's geboorte. Eu
hij zon{ mooie kerstliederen.

Deze Eskimo's waren Christenen en ze kend,en vali
vorige jaren ook kerstzangen.

Het was een liefelijke, aangename avond. En toen
kwamen de geschenken voor grorrL en kleir:,

Elin en Nasja kregen boeken; voor den kni'.ap wa:,

er een bouwdoos en voor Nasja een pop. Moeelcr ont-
vinf een mooien doek en vader een harpoen. En dan
\4'aren er koeken en stukken chocolade.

L)e hooldman dankte harteljk in aller na",nr

Brriten glansde vriendelijk de maan en glinrterde
het Ncrr; Cerlicht, En Elin dacht aan de hcrC,ers, Jic
ccl :rril!^ een klaarte aan den Hemel zagent nl{ sclril-
tereuder uacl de vriendelijker Kanadees ge.:e{cl cn
rv,taruit de Engelen neerdaalden, bij de irerders van
Ret lehern.

John Powel sliep in de hut van Elin's ouders en
'Iamsi in een anclere.
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Den volgenden morgeri sprak Powel met den In-
diaan. Deze had Eieen vrouw en kinderen, bijna geen

tamilie, Iln gaarne wilcle hii met Fowel mee trekken
uie hem zei, dat hii ook bii de vliegende brigade zorr
l.unnen dienen.

Zoo'nlndiaan was voor het korps een aanwinst.
Powel moest nog andere dorpen bezoeken. Hij liel

Pan onder de hoede van de Eskimo's net als Storm
lo$el,

Tamsi ging met hem mee. Er waren vereenigiingispun-
ten, waar de politiemannen elkaar teru6i vonden.

De karneraden keken vreemd op, toen ze Powel's
verhaal hoorclen en waren neer vriendeliik voor den
lndiaan.

--?8-*

V.

*- Vader en al de rrlannen zijn tertrg! iuichte tsott
l'owel.

FIii had zoo iuist het nieuws van een buurman ge-

hoord, vertelde het even aan moeder en snelde naar
l.et politiebureel.

Ja, de sieden stonden daar al. De inarrnen warsr,
I'innen.

De menschen die bij 't gebouw stonden, vertelden
ciai de brigade een Indiaan gevanEien had genomen.
Ze wisten de waarheid no{ niet.

Maar daar trad Powel met cien indiaan buiten.
*- Vader! riep Bob.
Por,,'el ktiste zijn zoontie. En hij moest nu a-an de

inenschEn vertellen, wie Tamsi was en wat hii gedaan
had. Zoo hoorde Bob hei ook, En hij snelde vooruit
naar huis om alles aan moeder te vertellen.

Zoo kwam h.et, dirt mevrouw Powel, na |raar nlan
<,mhelsd te hetrben, 'l'amsi vriendelijk de hand reikte
en zei i

--- Ik weet al, dat hij u 't leven gered heeft.
Vac{er moest natuurlijk alles nog eens uitvoerig over

vsrtellen. Tarnsi zou nu eenige dafen in het {ezin 1o-
""*29-



geefên en dan bif de vliegende brigade in dienst tre-
den.

Hoe vurig dankte mevrouw Powel dien avond
God!

Den volgenden dag stond de lcerstboom in Powel's
huis.

Dat was nu vo(lr allen een heerlijk kerstfeest maar
in 't bijzonder voor den Indiaan.

Hij was weer een vrii man en nu vertoefde hii onder
gsoede menschen. Hij' ook had goeden wil betoond.
maar in dit huis en op dit Kerstieest leerde hij de
verheven Kerstboodschap verstaan,

Toen in 't voorjaar een afdeeling politie inet een
rechter naar 't Noorden trok, was Tamsi er bij, ook in
uniform, Er waren meer Indianen in de staatsdiensten,
zooals er ook in 't Arnerikaansch leger Sestreden heb-
ben, in den laatsten oorlogi.

Pan was {enezen en zat met StormvoSel gevanSen

Beide werden gevorlnist, Die verre bewoners onder.
r,onden wéer, dat er ook in de wildernis recht was,

Pan en Stormvogel kregen tien jaar Sevan{enisstrai.
7.e werden meegievoerd naar 't Zuiden en daar op6ie-

sloten.
Tamsi bleef altijd de vriend van Powel, Nooit zou

hii dat eerste Kerstfeest vergeten.

EINDE,
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ln den iaatsten iijd werden al onze boekle.,
herdrukt. \'r'aag ze dus bii Uwen 6lewonen leva
rancier ofwel rechtstreeks aan den Uitgever A
HANS-VAN DER MEULEN. te Ccntich


