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Nr. 325.
A. HANS

KEMSTffigS ffi BE STEFUW

I.

itete r Winston, d" o,tie jaÉer; *oond" tui;
schen de'berge'n van No,ord-Am'erika. Al zooveel
jaren maakte hij jacht op ro'od- en zilvervossen,
rnarteïs, bevers, lossen, beren en ook ri'el wol-
veni rvir"arvan hij d,e pelzen verkocht.

Zijn kloek bl,okhuis stond in 't gebergte. Eii
Peter moest een dag re'izen om he t dorpje,in het
dal te ber'eiken. Maar hij was gswoon aan de een"
zaamheid.

Twee jaar geleden stierf zijn vrouw. Zijn twin-
tigjarige dochter Ellen, woonde bij hem en deed
het huish,ouden. Peter had' ock nog een zoon,
ûraar over h,e'm sprak hij ze lden.

Twee knechten hi,elpen hem tbij het werË, Tonr
en 'Harold, kloeke marlrlen, eveneens flinke ja-
gers. Tom verbleef ook in, het bloLhuiE, trurar
Harold, die sedert een jaar getrouwd was, had
zelf een hurt gebouwd, hoo,ger in 't gebergte.

't Was een avond van December" Peter keer-
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de door de sneeuw van een tocht terug. Ellen
had voor een f llnk vuur gezorg'{ en het eten tr(la.3r

gemaakt.
Peter tndlbinnen en groette zijn dochter: maar

hiet eoo hartelijk ais an'ders.
Va'd,er; wat sche,elt er? Gij kijkt loo eoiin:

bèr) zei Ellen:
En ik heb er reden toe, antwoordde Peter.

Cij vindt Tom zoro'n goedlen jongen, maar hij is

een gemeene dief. Twintig vossenpie,lzen heeft
hij mij'ontst'oien, .. etr ze in het dorp beneden aan
e€n vreemden koopman verkocht..,

o- Maar vader, weet ge dat wel zeker?
* Gij kunt.natuurlijk wôêr gêên lcwaa.d van

Tom gekov-eni Gij spreekt hem altijd volor...
dat weet ik wei...

Sedert den dood van zijn vrounv was Peter
somùrer gewo,rrlen en bromde hiij veel. Zoo was
hij s'oms onret,htvaardig jegens zijn k'nechten.
Harold sprak i:rn nijdig tegen, maar Tom zweeg.
En 't ge,beurdre, dat Ellen hem verdedigde en,haar
vader op eerbiedige wijze be'wees, dat hij onge-
liik had.

. - 
Vader, 'Iom is altijdi eerlijk geweest, her-

nam. Ellen bedaard.

1- Dat dacht ik ook, mraar rvie weet, hoe dik-
wijls hij ons al bedrogen heeft. Luister nu eens.
eëI ge hem weer verdedigt ! Verleden weelc heb
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ik met hem die pelzen i,n een hollen bc'onr'ge-
legd, omdat de slede al te zwaar geladen was. Van
morg-en ontmoette ik Patrick uit 't dal; hij ver-
telde me', dat Torn op 't dorp vossenvellen had
verkocht... 't'lV:as ïn de herberg van Ploon.'Daar
komen nu en d,:n'sjacheraars, oneerlijke kerela.:.
Ik dncht dadelijk aan de vellen in den hollen
bcom en ging zien, maar ja, r.e Waren verCwenenl

- 
En herbt ge'Iom al gesproken? vroeg Ellen,

die zeer onder den indruk kwarn van dit nieuws.
-- Neen... 't Is of hij mij o'ntloopt... Hij

moest bij mij k'ornen aan den grooten den, nadat
hij hout gelcapt had. Maar ik heb hern nog niet
gezien.

- 
Maar vader, zor-r Patrick zich niet vergist

hebben ) Er zwerven hier sorns one.erlijke man-
nen rond. En eern van hen kan cle vellen Wel uit
den boom gehaald hebben.

- 
Niemand buiten Tom wist, dat ze daar la-

gen. Patrick h,eeft gezien, dat Tom ze verJ<ocht.
Hij kent Tom heel goed... Moet ge den dief, nù
nog verd,edigen ? Maar als hij komt, gooi ik herir
dadelijk aan de deurt :

En kwaad, sioeg Peter rnet Ce vriist op ta,fei:.
-_ Tcm kwam rnei cen ciikke jas thuis; F{ij

zei, dat hij die op afbetaling gekochr had, *u*l
nu weet ik; ho. hij er aan geraahi; vervolgde-de
jager.

**3*;



EIIen durfde niets meer te zeggen. En toch
hoopte ze nag, dat Tom onschuldig zou zijn. Ze
had hem altijd vo,or een hraven, eerl-jken iongen
gehouden. Hij was vroeg vp.gs*c geworden en had
eest bij een boer in 't dal gewr-rond, Maar hij wil-
de jager e'n handblaar worden en daarom zou hij
eenige jaren Peter Winston d,i.enen an het vak in
alle biizonde rheden leeren.

Ellen bracht wa.t later het eten op. Ze had de
lamp aanges.token. Zou Tom niet komen? Had
hij lont geroke,n en de vlucht genomen?

- Een rnæn,sch komt van alles tegen, bromde
Peter. Fred, uw bro.er, Iaat me in den steek... Die
epeelt zeker mijnheer te Mo,ntre al! En een knecht
dien ik een flink loon betaa!, bedriegt me. En
mijn dochter me,ent dan, n,og, dat ik onrechtvaar-
dig ben.

- Neen, vad,er, d'at heh ik niet gezegd, sprak
Ellen.

- Tom bewijst al, dat hij schuldig is. Hij is
er van door... Anders is hij vroeg genoeg thuis
om te eten, en nu zien we hem niet.

Doch Ellen hoorde honden blaffen. 't Moesr.I-om zijn, die juist met de slede terug keerde...

- Ha, zou hii daar toch zijn! sprak Peter. We
zullen hooren wat hij zegt...

-- Maar vader, blijf kalm... Ale g€ u zoo op,
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windt, kunt ge vannacht weer niet slapen, ver.
maande Ellen vriendelijk.

Ellen zuchtte. Vader was vanavond zeer las.
tig. En ze vreesdb een heftig iooneel.

Tom spande de ho,nden uit en bracht ze in de
echuur. Daarna trad hij binnen. Hij was een slan-
ke'jongen met een frisch gelaat en een paar hel-
dere oogen.

_. Gaeden avond, groette !rij. 't Is hier beter
dan buiten. Baas, ik had iets aan de slede te her.
stelle,n en dnarom was ik te laat ij den boom,
vervolgde hij.

- 
Heht gil rni"r"hien weer €en van die val.

sche sjacheraars ontmoet? snauwde Peter. Ge
behoeft uw jas niet uit te trekken,... Ellen zal u
brood en' ik uw Ioon geven, rnaar dïeven zitten
n'iet meer aan mijn tafel. Ge lcunt dadelijH naar
de n << Vergulden Beer >> in 't dorp gaan, n.aar uw
fijne vrienden.

Verbaasd keek Tom den ouden jager aan.

- 
'Wat praat is dat nu toch? vroeg hij.

-- Ge begrijpt m,e best... Ik zal er d,en, poli-
tieoverste buitenr l,aten, omdat uw ouders brave
lieC,ern waren en, ,ook, orndat jk niet als getuige
naar de rechtbank in de verre stadlwil gaan. Maar
ge blijft niet in m,ijn huis. Ge lcunt vànnacht in
de schuur slape'n, als ge er tegen, op ziet dadelijk
naar 't dal te vertrekken.

-J-



:- Ge jaagt me weg) Ge -spreekt 
van politie

."-;r;;..."D""t straks hadt ge'het over een

dief ... Bedoelt u" i*' dat ik gestole'n helb) vroeg

Tom.'ï ;., pelzen he;bt ge gestclen".' die uit den

hollen boom tt tt'it:tïoip t'"'kt"ht' En ik iaag'

u uit mijn dienut't- uthn"ttr*do Peter' wild oçl;

springen' - Berg u i; ài. schuur" ' en daar zal ik

u brood en uw loon toewerpen'

Torn stond m"i gtbalde vuist voor Peter'

- 
Wi,nsto".".if;; di'f I En gii zegr àatl

tierde hij.""iîJoif'h*a Ellen hem zoo opgewonden ge-

zien.
't Scheen of hii zijn gespierde vuist Peter in

', ;1";;to., "lt^^' 
Eilutt spÏong voor hem'

' **ï*, ;'biJ*-tui"'t-Llttl ze' C'a in de

schuur! rHôer mag ,riJt g.oo"hten worden'

- 
Ha, Ellen, 

"gi; U"tàtt"ldigt mij ook?

- 
frlgsn, neen...

- J;;;i, it hoo' het al' ' lk zal heen gaan'

Uw brood ",, 
t* ioon kunt ge irouden' 

'Winston'

;;;;;;a"t'" beschuldiging zult ge terug ne'

*"". W^"ht ma'ar! rieP Tom uit
"'ïrifrl* 

verlier hij dre hut en sloeg de deur met

een ibons toe'

- 
De onbeschaarnde geweldenaar! zei Pe'

ter. Dat ie nu d;fu"; 'b'J"t iongent Zoo'n hui'
*6*

"h"iu"r! 
Als ik hem zij,r, t"ht id ,rerwijt, wil hii

me dadelijk te lijf . En nu loopt hij weg. We zul-
len hern niet meer zien.

-- Vader, het rnoet een vergissing zijn, een

akelig misverstand, zei Ellen. Ik zal Tom achter-
na gaan en eens kalm met hem spreken.

- 
Ge blijft binnen!

Peter stelde zich voor de deur.

- 
FIa! hem naloop'en... tlrt In€t hem pra-

ten... Zoete broodjes bakken. Kiest ge dan par.
tij tegen uw vader)

- 
\ssn, rtreen, maar als het een misverstand

isl...
Het is geen misverstand! Tom is een dief.

En 'nu wil ik niet, dat ge nog ove r hem spree,l<t,
zoo min als over uw broer...

Ellen zweeg, maaï ze was zeer verdrietig. Ze
had vriendsèhap voor Tom, die altijd een brave,
gewillige en beschaafde huisgenoot was ge-
weest. En ze kon onnaogelijk gelooven,, dat h,ij
huicheldie, toen hij over d,e beschuldiging zoo
verontwaardigd was, dat hij zelfs de vuist tegen
haar vader verhief. Dat moest de uitbarsting
zijn van een eerlijk rnan, die zich eensklaps een
dief hoort noemen.

Maar ze durfde Tom nu niet meer te verdedi-
gen. Vader kon anders wat krijgen van kwaad-
heid. Morgen zou hijLralmer ziin.



Du maaltijd was spoedig ten, einde. Ëilerr
iiuimde de tafel op. Vader zette zich bij den
haardr en stak een pijp op, Een tijd zwegen bei,
den. Eindelijk zei Peter:

- Dat uw broer gebleven Was, daii had ik
igeeh vreemde hulp in, huis, noodig. Maar die
mijirheer wilde geen jager zijrr Hij moest in ,t
dal wonen en een mijnheer worden. En nu laat
hij zijn ouden vader zitten en vriende" f"ari"-
gen me. Morgen moet Harold met zijn vrouw bij
,ons komen, won€[rr tot w€/ een nieuwen kn*chi
hebben.

-: Maar vader, ik zal het avondwerk in den
stal wel do,en. En we zijn toch niet bang... Iir
heb reed's drie keer beren op de lrl.r"Ët g,;-
jægd...

- II( kan ziek worde n...

- Met Kerstmis gaan we naar de kerk in 't
dal, en dan kunt ge een nieuwen knecht huren
Laat Harold in zijnr huis. FIij rWist zoo dik-
wijls..

: Hij is soms lastig, dat is Mraar,
eerlijk... Nu we zullen ons dan maar
alleen redden.

maar toch
een tijdje

Ellen stak ,e,en lantaarn aan. Va,flsr was moe
als hij van zijn tochten thuis lçwam en rustte
dan gaanne. Ellen,bracht nu voeder aan de twaalf
honden, dîe voor de streden noodig waren. De

-8-

beesten blaften blijde, toen hun meesteres kwam.
Ellen streelde ze en verdeelde het voeder.

Maa.r ze qpra,k nu cJ€en vriendelijke woorden.
Ze dacht aan Tom. 'Waar zou hij zwervenl Hij
kc'n in den nacht toch niet naar 't dal, Hij zou
zeker b-j Flar,old, den anderen knecht, overnach-
ten. Dat was niet ver. Harold zou de beschuldi-
ging niet gelooven en morgen wel eens met va-
dler spneken.

Maar wi.e had de pelzen
gen voor vreernde blikke,n
Ien ,boom)

Ja, wie?

- 
Tom niet. Dat kan

half luid. Tom kcmt terug.
verstand.

dan gestolen? Ze la-
verborgen in den hol-

onmogelijk, zei.Ellen
I-tret is een akelig nais-

$[

tr

'li
:1,

,4

Ze dacht ook aan haar b,poer Fred. Vader
sprak bitter over hem. En zeker, Fred had ver-
kee rd gehandelC, door wes te lcopen.

ftgd had, geen zin in 'i j.g*r"rr.L; hij wilde
zrch liever in 't dal vestigen 

^l* 
Loopman in pel

:zen. Dat kon Ellen wel begrijpen. Maar ,r"d",
had er niet van' willen hr"o*." Er waren hevige
woo-rden over gewisseld. Op een morgen was
Fred brutaal geweest. Toe n hacl vader 

-h"rr, 
"",klap gegeven. 'Woede,rrd vras Fred het huis uit-

geloopen,. [-Iij iiet uit het ciorp in het dal een brief

-9*È



,brengen, waarin hil' meldde, Cat hii in een stadwerk zou zoeken.
Laier had hij uit Montreal geschreven, tweernaal. Maar toen iemand van ,tLl, 

die naar,bo-ven moest, dje hrieve,n bracht, ù;;d*;;: ;-gelezen, in 't vuur gegooid en tot Ellen gezegd:

nli"i-r,Ftd 
moet naar-ht'i* Lo*Ll Dar is ziln

Maar Fred keerde niet terug. En Tom werd ge_h"yf_d. Nu was T;;;;;;;il#.
EIIen vond het alr,es t;;*,;"#;Ë. u, was moe-der ,blijven leven, _";d";;;;ï#. woordenwis.

,:lX}frsussen, en naar wie vader altijd ge-

_ Ellen miste haar goede moederZe veegde nu trane n af. 
nog zo'o erg.

- 
O, God, brenq FI"d ter ug, en laat Tom,sonschuldi uitkornen, i.j;,ïi]i',"' d,e schuur.Ze spreidde versch ";;;'";;; i" lo'a"r,. Danmoest ze een geit rnellcen. En 

", *", n,og anderwerk. Ja, Tom ,,veri ree ds;";;.,. Doch Ellenweerd,e zich flinlc- E" dui ,";;;'"[." dag do,en,Iiever dan ,Flarold in h,ri, t;;J";, *nr die wasl:lrt* en driftig en zou elken Jug'*.oraen heb_

i.îi", vad,er. T"m had zj.i, 
"rria"ueduldig ge_

Eindelijk ke,erde, EIIen in de kamer terug. Zenam een ,boelc e,n tl ";0"1;;"rl'i"a"r-ht;;

dat gaarne. Maar vanavond was de oude
veretrooid' 

Vroeg gingerr Peter en Ellen ter ruete.

Den volgenden rnorgen kwâm Harold.

- 
Heeft "fom bij u overnacht? vroeg Ellen,

die hem aan die deur tegemoet trad.

- 
f6p hij mij geslapenl Wel neen! Is hii

dan hier niet) riep Harold uit.
Maar Feter kwam juist uit d,e schuur

' 
- 

Tom is hier niet meer, want ik heb hem
ve rjaagd, zei hij.

Peter vertelde wat er gebeurd was. De knecht
floot eens en zei ' 'j

- 
Ha! dat is wat andersl Wel, zit het zaakje

zoo ineen... Baas, ik moest u, juist meedeelen,
dat er uit uw schuurtje op den << Bokberg >> oolr
pelzen verdwenen zijn... die vie,r berenvellen..,
en een partij van zilvervossen .. Gisteren ont-
dekte ih het, toe,n ik ze wat buiten wilde hangen,
lomdat het stil, droog weer was Ik dacht, dat gij
ze. geh,aald hadt, ofschoon het ni,et geed mogelijk
was, daar ge niet hooger zijt geweest, bij miin
,weten. Ik zou gister nog wel gekom,en zijn om
er over"te spr'eken, maar ik bernerkte vossenspo-
ren en heb nog drie heestjes geschoten. En toen
werd het te laat.

- 
Dan zijn die pelî.:."k gestolen I riep Pe-

Iager



- Neen... En
hoord, dat hij in
teert. Maar haas,
aangeven?

:ter .ivoedend uit. En wie weet, hoe het in de an_
dere bergplaatsr n is t

Peter had enkele schuren in het ge,bergte, om,
f,"!.}rii niet alle vellen dadelil'k Lor- *"urroeren.'t lVaren lastige tochten oo., d" "";;;:-rr"ti;paden, met de slede,n. En men t "" J. ";;;i;;inirar bij gedeelten in de groote ;;h;", Irl* lïà",
gen.

- 
Zoudt gij dat nu gedacht hebben van Toml

zei Peter.

toch... ik heb onlangs ge-'t dorp beneden grof guld vËr,
zult ge het niet bij d,e politie

- 
Neen, 't hrengt te veel last mee... Danmoet ik naar de,stad. Wij zulien voortaan beter

:Lt: .?g:n open d,oen, Harold... Mer Kerstmis,
l"r r: al brnnen twee weken, huur ik een anderen
Knecht.

Harold keek Ellen aan.

- -Ff wêt zegt gij nu vân rrly.mijnhee,r Tom)
yroe'g Harold aan Ellen. Ge waart 

"iii;a roo ,ri"rr-
{elijk tegen hem.

- 
Ik denk, dat alles een misverstand is ! ant_woordde EIIen.

, : J", ze spreekt den dief nog voor ! snauw-de Peter. Kom, 'Harold, *" ;o;;?"r, d" horrd"r,

*t2*

inl Ellen, als Tom hie, nog ,otd t*"tft, wacht u
dan wel m.et hem te praten I

It.

Tom Bell had in een ander schuurtje van zijn
'baas overnacht. Veel slapen kon hij niet. Hii
was te opgewonden... Van diefstal beticht en
weggejaagd'wordenl En zich niet mogen verde-
digen !

's Morgen's al vroeg was Tom weer buiten. Hij
zou niet meer nâ,ar den driftigen Peter gaanr...
dat hielp toch niet.

- Ik moet den poiitieoverste in het dorp spre-
ken, zei hij bij zich'zelf. Hij zal een onderzoe,k
,d.oen naar de gestolen pelzen. En dan blijkt het
van zelf, dat ik onschuldig ben. Ellen' heeft toch
gezegd, dat ze me niet voor eenr dief houdt.

Tom volgde de paden, die naar beneden leid-
de n. Na eenigen tijd hoorde hij woedend gehlaf.
Kwarnen er jagers naar boven) Tom klom
nLeuwsgierig over een, rots.

Toen zag hij op een vlakte een bende honden
hij een verlaten slede. Hij nadcrde... De honden
werden nu nog nijdiger en wilden hem aanval-
len...

Maar Torn vreesde, hen niet. Hij greep een
zweep, die op de slede lag en sloeg nuar âe ge,*13-
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weldigste dieren. Ook kletste hij de zweep hrid
in de lucht.

De dieren kropen terug. Ze hadden hun mees'
ter gevonden. En het duurde niet lang of Tom
had ze bedhvongen. LIij kon ze nu weer ordelijk
vo,or de sle.de brengen. De honden waren- thans
rustig.

Maar hoe stond die siede hier en waar 'ûvas do
eigenaar) Aan 't spooi in de sneeuw zag Tom,
dat de slede van beneden was gekomen. Zou de
berijder verongei':kt zijn) 'Iorn keele in 't ron'de,
maar kon geen mensch onderscheiden. Misschien
lag de reiziger in een afgrond en waren de hon:
den nog een tijd door getroopen !

- 
Ik zal met de siede naar beaeden rijden en

't geval bij de politie aangeven, besloot Tom.
De hon en gehoorzaamden hem en Tom reed

naar het dal.
't Ging vlugger dan te voet, maar niet zoo

snel als op een vlakken weg. En 't was laât in
den namiddag, toen Tom eindelijk het kleine
dorp bereikte.

Onmiddellijk begaf hij zich naar 't kantoor
van den politieioverste. Deze icende Tom wel.

- 
Wat is er) vroeg hij. Toch geen onraad

boven in 't gebergte!

- 
Ikrheb een h,eele geschiedenis te vertellen,

antrpoordde Tom. 
_ 16 -_



- Sp"n uw honden uit... er is een hok hier
nâast en kom dan binnen.

l7at Iater zat Tom in 't kantoor. FIij vertelde
eerst hoe hij de slede had gevonden.

- 
Zao, is het uw slede niet? vroeg de over-

ste. Dan is het misschie n d,ie, welke eergisteren
van boer Tomkins gestolen is. Tornl<ins liet ze
aan het huis van Bolton buiten 't dorp staan. En
een ,onibekende is er mee weg gered"tt. tW" h"b-
ben niet kun,nen uitvinden *i". Mo"rt die kerêl
i,n-de bergen zijn en is hij daar verongelukt? Ik
zal om Tomkins zenden. Dan weten we al vast
of het zijn slede is.

'De overste zond een zijner mannen naar de
hoeve.

- 
En nu nog iets and,ers, 'hernam Tom.

Hij vertelde, waarva.n Peter 'Winston 
hem be-

schuldigd'e en hoe, hij verjaagd was.

- - 
Gij een diefl ! Is Peter 'Winsron 

gek t riep
de overs,te uit. Wat haalt hij nu in zijn hoofd?

- 
Men rnoet mij sluw bij hem,beiasterd heb-

ben... Maar wie? Vijanden heb ik niet, dat ik
Weet. Peter was zoo overtuigJ van mijn schuld,
dat hij me zelfs nier gezegJ heeft, lr.. ti; t"t
die-beschu-ldiging is gekomen. De pelzen *o"t"r,
toch gestolen zijn.

- 
De dief van de slede kan dat niet gedaan

hebben... want die is pas gisteren naar bolr",

- 16-

gereden... En de ker,el ligt zeker in, een afgrond.
,l\{aar er zwerven hier meer deugnieten rond.

. Tomkins kwam. Men m,oest niet vragen of hij
de eigeneaï van Ce slede was. De honien blaf-
ten hem blijde tegen.

-' Tom, zei de overste, ik zal hie r eens naar
den i'erkoop der pelzen ond,erzoeken. En intus-
schen komt er misschien meer licht. Wacht kalm
af ! Hier is werk geno€g.

Tom vro,eg logies bij een vricnd. Hij had toch
veel verdriet over 't gebeurde, en in weemoed
dacht hij aan Ellen, die altijd zco vrien'Jelijk voor
hem was geweest.

II I.
Een week was Tom ,nu weg bij Peter Win-

ston. Enke Ie malen had Ellen over hem willen
spreken met haar vader, maar deze verbood het
haar.

Ellen zag, dât haar vader zijn werk niet af
kon. En 's avonds was hij dan lastig. Nu voel-
den ze beiden wel, welk een flinke knecht Tom
geweest was, veel vlijt'ger dan Harold.

't Was na den middag. Ellen had brood; gp-
,bakken. Nu schro,k ze vaî de donkere lucht. Er
dreigde een sn.eeuwstorm.

-'1 
Wordt lboos weer... zei Ellen. Was va-' der maar thuis !

't Had in den nacht ock al gesn€€uwd en de_t7:



paden zouden n-roeilijk te begaan zijn' Vader was

te vout uit. E"llen keek door het raam' Welk een

dreigen'de luchtl 't'Was er een vcor een gewei'

digen sneeuwstorm,.* 6, kwam vader toch! 'ia'enschte Ellen.

,Plots werden de hond,en in de schuuv onus-
tig. Ze blaften, ja, huilden zelfs. Ellen werd zeer

uigrtig. Zou er een beer in de buurt zijn?
bo* den hronger gedreven, waagden dil

beesten zich nur ver. En vader kon in 't woud
overvallen worden I Hij was wel een ervaren ja-

ger, maar tegenWooldig liep hij veel in diepe ge-

dachten en lette niet oP.

- 
Ik mo,et vader tegemoel gaan, zei Ellen'

Ze aarzelàe niet meer' deed haar pelsmantel

en laarzen aân en ze nam eerr gev/eÊrr' dat aan

den rnuur hing' Ellen was bedreven in 't schie-

ten. Hier in 't geb:rgte moet ook een meisje zich

kunnen verd'edigen. Z: liep e'erst rond het huis'
De hondren ginigen nog te keer... Ellen keek in
't schuurtje. f",ion, de grootste hon'd, stond voor-
aan, met zijn haren rechtop en vurige oogen'
Maar in de schuuï was er Loch ni.ets ongewoons'
Ellen trok de deur weer dicht.

Nu ging ze naar het boschje. Ze keek naar de

sneeuw of er geen spûren r,ïaren vâtl beren-
klauwen, Dan voelde ze'vreugde. Ginder kw.am

* ls :

*'
vader... Maar wat stapte hij tragg en âoo in ge-
',bogen houding I Ellen ging hem tôg€moet.
. Ja, êr moest iets rnet vader gebeurd, eijn. ',;

Leek wel, of hij zi,ch voortele:pte. Ellerr wâ8 nu
spoedig bij hem.

-. Vader, wat is er) vroeg ze.
Ellen schrok, omdat vad'er zoo bleelc zag...

- 
Elle"n, zei hij met matte stem.

- 
Vader, gij zijt ziek...

_- Help me I

Ellen nam hem bij den arm, en de oude, man
leunde zvraar op haar.

Vader, wat scheelt er u ? vroeg Ellen.
Peter Winstd,n hijgde van afrnatting. Hii

scheen niet meer te kunnen spreken. Ellen- wilde
hem nu maar spoedig in huis hebben. Ze hoorde
:d" een dof geluid in de verte. Dat was cl'e o,p-
komende storm. rPeter scheen al zijn, krachten
opgebruikt te hebben om tot lrier te geraken. Nrr
moe,st Ellen hem voort trekl<en. M"., tevene
keelc ze om zich he,en, want ze was op haar hoe_
de voor beren. Ze geraakte met ,r"dei binnen en
ieidde hem naar de bedstede, waarnaar peter
wees. Ze hie,lp hem de ldeeren afdoen en moest
hem steunen ôm over den rand te klimmen. E",
toen bezwijmde Peter Winston.

.'1 Was bijna dorrker in de kamer. Ellen gren
delde de deur en 

ïtîïk 
licht.



- Vader, wat irebt ge tocir ? vroe:g ze ar,f!'
stig.

lJe oude jager antwoordde niet. Ellen schrok
nog meer, want ze zag thâns dat zijn trui aan 't
bovene:nd Lebloed was. Peter ltad' een wonde in
den schouder.

- 
A, vader heeft zich zekel tegen een beer

m,oe ten verdedige-n; claarom hebhen de honden
zoo gehuild, dacht Ellen.

De d,ieren warenr nu stil. Ellen haalde water en
linnen. Ze wiesch het L'loed van vaders rechter-
echoLder. Toen hernericte ze ecn laieine wonde.
Ërg kon Ce beer vader niet tocgetalceld, hebben.
Maar 't was misschien een felle str-jd geweest,
en had vade,r zich daarbij zoo afgem,at. Dan zou
hij na wat rust wel weer bij komen. Ellen legde
een verband.

- 
Vader, hoort gij mij darr ni'et? vroeg ze.

Peter kreunde wat, maar sclieen niet te l<.un-
nen anfwoorden.

----- Ik zai hem laten slapen, dacht Ellen.
't Was of het huis eensklaps een hevigen

schok kreeg. iDaar vo,e,r de sto.im aan. Wat loei-
de hij! Ellen schrok er r/an.

- 
Goddank, vader is tcch h,nnen, zei ze.

Ze zou nu maar de honde n voeder,en. Ze be'.
gaf zich naar de schuur. De ,iieren lagen dicht
bij eikaar, als waren ze ooli beangstigd' voor den

-20-

iirLaan. Nu had Ëllen, I-larold toch wel in huistwjllen hebben. Ze vo:lde zic.h--zoo eenzaam.Maar 
19 k-on onmcgelijk dr;;-;"; sneeuwsrorrrr

naar zijn huis om hem en zijn vrouw. te h,ale n.Ze zou"v.an de rotsen g"rfi"Ë"rj'*ord*. Ëib;mâakie !.ion, den grootJr t.ia, i", en nam hernmee in huie. Ze.st-ot de bi*;;. "H;,'tt.kilù,
was_ sterk en had al meercto"rrr"r, doorstaan.

Vader scheen te slapen.

;; Ot God, behoed ons, bad Ellen.
Wat huilde de wind "; ;; îo,ring. En hijfloot door de dennen. ,G"luk[L il"a*ra"î *"]

ff]$;il îî;*f;"of"Jj:ô -i* riggen. É;
Ellen at wat. Dan- zou ze haar matras en d,e-lcens uit de andere Lu-". hi"o**f".*,, en zoùmaar wat dutten, om dicht bij 

""d", te zijn. Toenze dit gedaan had en ri.h g.,Li""aî""rtugae. richt-te 
f-jo-n- 

zich plots op. En ;";;il;;; hij woedendte blaffen. Ellen sprong recht.

- Beren in de b..,rrt I dacht ze.
Maar ze zoudreni toch niei i" àL fr", ktrnnendlingen. 't Koste h*, ;;;tr.'a"ïnond te doenzwijgen. Lion stond: daar *.; J" 

-ir;;en 
van zijrrhuid weer te be.rge. -En"" l;;ia"*g.rr.l,t vanibuiten. Een be er *"rr"rl". .};;;.1 nu viet hijzeker met de klauwen van zijn voorpooten te.gen de deu'. Dez.:ïï *;;";;ijten"
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EIi*.ît narn het gew'eer'.. Ëven daaht ze na

Z*-kion, o*", Ïrotin eïx oPende een gevelvoû

stertje. Het sneeuwd'e... Ë'ilerr boog zich t'ool
;;;t. Een groote bee hief d,en leop op en huildç'
't Beest hJd hotlg"r.. ' en zou Ellen wel willen
verslinden

Paf ... 't schot ging af' Ë,n de beer stortte neer'

Hij richtte zichT,rreer op. Maar opnieuw trof een

Lrg"t hem, en 'dan rnog een. De beer waggelde

toJh weg. Ellen wachtte nog ev,en' Maar 't bleef
stil.

H.t meisje keerde naar ben'eden terug. Van sla-

pen zou e.r niets komen.---
Vader hijede zwaar. Ëllen nam het licht en

keek na,ar hern. Nu zag vaders geiaat rood'

- 
De lcoorts, dacht [llen. O' vader is zeker

.zwaar ziek... En rn'at moet ik doen? Om Harold
'l'gaan? 'Maar er kr-rnn,en nog beren rond, zwerven'
En de sneeuiw wischt de Paden uit-

Nee'n, nu kon ze zich niet op weg begeven. Ze
rnoest den morgen afwachten.

Ze voelde zich zoo eenuaam en verlaten. dat ze

in tranen uitbarstte.
* O, Cod, genees vader.. behoud, hem! bad

ze weer.
Ze l,egde vad'er natte do'ekerr oP 't voorhoofd,

dat als vuur gloeido. . . Weik een nacht !

Zoa zat Ellen nu naast de liedstede. Ze dacht
-* ?) -*

aan haar moeder.... En weer miste ze clie zoo
sterk...
r '[]].tt had sombere ge.Cachten. Traag verliep

qb: djd. \X/at verlargd* ,* naar den mo,rg.nl Ge-
iukkig bleven de' I:eren toch weg, l

Vader k,reund,e pijnlijk... Mr., ale Ellen hem
toesprak, gaf hij geen teehen van bewustzijn.
Het meisje sluimerd,e op ha,ar stoel wat in. plàts
schoot ze wakker. Ze hoorde stemmen. Wat
wae het nu weer... Flet hart b,onsde haar,..

Men klopte op de de,ur.
,.:- \Vie is daar? vroeg Ellen.,
Ze wist niet of ze angstig of T:lijde mo,est zijn..* Ik hen het, Torn Bell, *.i u.r, vriendl

klonk het terug.

-- O, Tom, Toml juichte Ellen.
Hij kwarn als eerr redder in den nood. Haastig

,opende ze de deu,r. Twee jonge rnann,en schud.
den de sneeuw af.

- 
EIIen, mijn vriend,ECwin Stoneso zei Torn,

e.n hij stalc haar de Lrand toe.

- 
Vad,er is zso ziek, sn,ikte Ellen. Ilc geloot,

dft hij door een hp3er,aangevallen iu geworden...
Mg----------------ar hij kwam te afgemat.thuis orrr het te ver-
tellen.-. rl-trij heeft een wonde in den s,chouder.

- 
Laat rne een$ kijken, zei Edwin. ff. fr.U

verstancl van,wondeh, want toen ik op de prairie

':. ?*3 :



verbleef, moest ik dikwijls voor doktertje spe-

Ien...
Edwin Ston,es wiesch eerst zijn handen- Ellen

lichtte bij. Ed,win narn h:t verband weg. En na
een poosje nieep 'hi'j in de wonCe. Men h'lorde
iets t.kken tegen, den hou'ten wand.

* Hier is een kogel, zei E'lw,n. Een beer kan
geen schot lossen, hé! Er is h:el wat anders ge-

beurd. Men heeft op uw vad,:r gevuurd.

- 
O, wie zou dat gedaan hebben? kreet

Ellen.

- 
Geloofde uw vader nog, dat ik een dief

ben? vroeg Torm.

- Ja, maar 't moet een m'sverstandr zijn" Ik
heb het nooit ge loofd, T'crn, antwoordde Ellen.

Dat weet ik en ik ben er u dankbaar voo{.
En nu zal ilc mijn onschuld bewijzen. Ellen," we
hadden gehoord, dlat een'dc.ortrapte boef het ge,.
b,ergte was ingetr,okken.

De politie had het geval der ges'tolen slede
verder onderzocht, en vernomen, dat n'ren een
gerr{,eenen' lçerel daarop in 't getrergte had zien rij-
den. Nadat T',:m de verlaten slede beneden bracht
me:lddlen twee jagers, dat ze dien man nadien no'g
in de be rgen hadden ontmoet. De dief van de'
slede was dus n.iet verongelukt, zooals Tom en
de politieoverste gemeend haciden.

- 
Ik dacht aan u en... ook Éurn uw vader,

*24.-

vèivolgde To*. lk *."'oirgerust, oindat di" Lo"f
hi"r ro""di zwierf. En ik kon niet beneden -blij-
ven. Ik moest uw vader waarschuwen' Mrjn
vriend Edwin, w-lde me vergezellen' We vertrok'
ke n vanmo'rgen of liever gisteren griorgl3n' maar

We werden lang opgehoudett iSot- een sneeuw-

stormr Waarvo'or we in' een kloof hebben ge-

sciruild.

- 
O, hoe goed vân u ! zei Ellen ontroerd.

- 
Uw vrdèr heeft me onrechtvaardig behan

deld, maar gij greloofd,et niet aan mijn schuld'" '

€D,ool(r ilç wil uw vader bewijzen, d'at ik een eer'

lijk man ben.
Intusschen had Edwin de wonde gezuiverd'

FIij maakte van, huismidd'eltjts een zalfie klaar

en legde een nieuw verband.
Peter werd rustiger.

- 
De wonde is niet ,ernstig, zei Edwin. Maar

uw vad,er was afgemat. Laat hem rusten'
Ellen zette spijs en drank vooï. Nu voelde ze

zich niet qenzaam meer. Tom was terug' En -'t
zou w,eer alles goed worden'Torn en Edwin brach'

ten het beddegoed weer in Ellen's kamer' rHet

meisje mo,est nu'wat rusten. Edwin legde zich op
't zoldertje en Tom waakte,

De nieuwe dag kwam laat op en 't wer'd bijna
niet lich't. 't Snq:uwde nog altijd. Tegen tien
nur stond Ellen oo._ 

?b _



- Hu*id is 
, 
nier g.Lo,*_"rr, .i .". Flii Lurizeher niet d,oor d" "rrJ.r*. ô; h; g"tut tË,li

Srt_en uw vriend hier zijn. ff.'w.- zoo eenzaam.
I om moest nu ook wat slapen.
Edrwin verscheen. Hii ";;!"r""f,, peter.

- De koorts: is al veel 
""._irra*oa, 

-zei 
frii.Ho-r1d maar goede hoop.

Na den midtdag zat',t drietal samen. ,t Sneeu_wen had, opgehouden. peter [_"*-'*i;li:ning r,erug. Hij riep ,ij" do"ht"ï.
- 
_. 

-O, vader, hier ben ik, zei Ellen. Gevoeltgij u beter?

- -:- Ja... Tom is onschuldig... hij moet terugkeeren_! stamelde d. 
""d.-,.-J*?r.' 

"
.-_ Hij is hier ul, lrad,*r...-Ui; L*um om on$te h,elpen, omdat er,een ,l""ht" t Ëà ,orra zwerft.Tom trad nader.* Baas... ik kon u niet in den steek laten,

"ei 
hij.

- O, Tom... vergeef me". Ik was onrecht_vaardig... Harold i* àu dief ...* Harojd, baas) Vergist grj u nietl
- Neen, neen... Ik.Ltru[i"-h"_ met eenvree.mden \rel, toen. hij p;i; 

"it a" schuur
:tl:: Boksberg.l*id:..: Ë;;j; i.**d* i<ererschoot op mij... Ik viel neer... Ze meenden ze-ker, dat ik doodt was... Z. n"àal; ;. toch ge-raakr, maar ik O*ï 

r*, 
t.riiîi"u rerug .en

rleepte me tot hier. Ik kon ha.ast niet mger.. . Ge-
lukkig hwam Ellen me te gernoet...

- 
En die vreemde rnoet de l:oef zijn voor wien

wij naar 't geibergte zijn gekomen, sprak,Torn.
Ën hij vertelde der geschiedenis van de gesto-

len slede.
, - pss gij kwaamt ,ons helpen, en ik had u

zoo onrechtvaardig'behandelc{. zei Peter, die nu
vertelde,, hoe hij door Patrick ingelicht was. " 

.

' 
- 

Maar wat is Harold' een gemeene huiche'
laar! zei Torn. We moeten l-lem en dien, boef'
aanhoud'en en ook eens onderzoeken, hoe Pa
trick er toe kwam mij zoo vaÏsch te betichten,

Vandaag moesten de jonge mannen binnen
blijven voor de sneeuw, maar het was'begonneit
te vriezen. En den volgenden drg konden ze
over de bevroren snoeuw er wel uit" Tom spande
de honden in, die blij waren hem terug te zien.
Hij en Edwin reden naar d1e hut van Harold. 't'Was nog vïoeg. iGe\,vapend' traden ze binnen. De,
vrouw zei dat Harold nog siiep. I{et was tochl
geen weer vo'or d,e jacht.

t Maarwat wilt ge? vroeg ze ongerust, toen
de twee niannen na"ar de bedstede stapten, die:
om de lroud irt 't woonve rtrek was.

.Harold werni vastgepal*t, !-lij ontwaakte, en,
eer hij besefte, wat er gebeurden lag hij al ge,.,
bonden' 

Èït *-



- Jo* Bell, wat beteekent dat? vroeg hij..

- ?"t.-ge gevang,en zijt, gemeene dief...
- O, ik heb het wel g"r"gà, d"t uil"l *i"'rouIoopent kloeg de vrouw.

.-, Waar is zijn makker) Spreek) beval Ed-wln haar.
De vrouw hield de zen voor een van de politie.

en wees naar een zijkamer. Edwin en Tom gin_gen er heen. De kerel wildre juist d,oor t.t .îrr-
:,^i :"r:"appe1,trïraar Tom rukte hem bij de
Pr:"" terug..Edwin toonde een pistoot 

"" JoDoet mo€st zich wel laten ,binden.
De vrouw trekende nu, dat'd.'rrr""*d,eling devellen ko.cht, d;e Harold peter o",*,^t. Een zeker,ePatriclr zat o,ok in 't geko"k"t. 

'-*

- Ha, daarom moest die vals,chaard mij biiPeter bes'chuldigen. Harord *."Ài-"i"t verdacht
worden. D,och 't bedrog komt ,rit.

Toen de vrouw h"oùe, a"t J" t*ee gevange_
nen naar 't {orp zouden gevoerd wordÀ, wiid"
€[e vrouw ook mee. Ze zou naar haar fam:lie te_rug keeren.

Harold smee,kter o1 .zi!n vrijheid. Hij werdechter in zi.n jas_gewiklc.ia .",â""-in een dekenen met zijn medeplichtig-e op de ,1"d," g;Ë;;.
fetgr zag hen niet. Eller;L*;;1"" a" slede enkeek vsrachlelijk naar den ;i;"h.; Harold.

I om en h,dwin zouden thans naar beneden_28_

rijden, ,om de gevangenen u;t te leveren. Ze be

loofden Ellen, dat ze Kerstm:s kwarnen vieren
in 't blokhuis.

l\/.

En nu'wa.e het de, avond voor Kers,trnis.
Tom en Edwin hadlden allerlei lekkere dingen

meegebracht. Peter was veel beter. Ellen baËte
wafels.

't 'Was hier Kerstmis in de eenzaamheid en in
de sneeuw, rnaar allen, waren in gelukkige stem-
ming. En Peter las plechtig u;t zijn ouden Bij-
bel de geschiedenis voor van 't Kinde,ke.uit de
kribbe te Bethlehem. Ellen stak de kaarsen van
een kerstboom aan. 't Licht viel door het raam
op de sneeuw. En hier in 't gebergte klcnken
moo,ie, innige kerstiiederen Zoa verliep de
avond...

-- Ik hoor iemand, zei Ellen.
De dleur werd gerp,:n'â... En een jonge man

tad binnen
Fred! kreet Ellen, haar broeder heyken-

nend.

- 
Vader... Ellen... C, vader... vergiffe.

*29*



nis... ilç heb misdaan... ik verlangde zoo naar
u... En ilc zag al van vÊrre d*n ,r"rli"hten kerst
lboom, die me hoop gaf, sprak Fre,C, tle berouw-
volle zoon.

* Fred... Fred... stamekle peter. O, mijnjongen... Nu zal rnoeder uit rJ,en Flemel g"l,*"k.
kig op cns neer zie,n... Wij zijn, weer samdn...

De vader stak zijn arrnen uii .n trok ,Fred. te_
zen zich. Eilen kuste verheugd haar i:roer... O;
welk een heerlijke Kerstavond!

Fred vertelde, hoe hij te Monireal spijt en
wroeging had gevoeld. Eerst was hij te trotsch
orn naar huis te gaan, maar eindelijk kon hij het
toch niet meer uithouden. I-lij wilàe met Kerst-
rnis, het feest van verzoening en liefde, it "i,zijn. lin hij vader verdweien Ëoosheid en wrotr<.

- 
[k zal jager worden, zei Fred.

._* Nugr, j,ongen... ik ben ook onredelijlc ge_
Ive'est... Gij zult u op 't dorp ais handel.rr-.,r"Jti-
gen. Maar ciaarover pra,ten, we later.

Fred maakte kennis rnet Tom en Edwin...
Lang bleef m,en nog op... En toen Ellen in den
voornacht naar de sneeurwvlakte keek, **ro"v",
de maan zuli< vriendelijk licirt wierp, en zij aan

. de herciers,van Bethlehem daclit, dankte ,u"God
voor cl,eze T:iijde Kerstmis... :
'' Vader genezen, ,llred weer thuie . en Tom te-

rug... Ju, 't was werkelijlc feest.*30-

M"r, i.or nu niet ot*, d* Icerk in ;t d*i. frjetet'
was nog te zwak.

Maer 's anderdaags brandden de icaarsen wë€r
aan den lcerstboom.

-T;'p*"r?r.; b"*r ;;.,;; *i,.J
naiar de stad, naar'het gerecht, F{aro,lC stond daar
met den boef, Patrick, en ncg eenige anderen,
Die boef had al meermatrein sl,eden gestolen en
die dan achter gelaten. Zoa' reisde hij naar de
bergen, waar hij medeplichtigen zocht, om pelzen
be verhelen.

Ook tHarold wae bezweken voor zijn omko.c-
perij. Allen werden' streng gestraft.

Er hadde,n in 't nieuwp jaar gro,ote, veranderin-
gen plaats. Fr,ed ,Winston, vestigde zich als han-
delaar in 't dorp. 'Iorra Bell wer,cl, jager en tïou\^/-
de met Ellen. Zij woonden in 't lblokhuis. Vader
Peter verbleef nu bij Ellen, dan weer bij Fred.

En allen waren gelukkig-.

E, INDE

"- 3l *



A, llÂld$' KITBERBIEI.!{ITIIEEK - Gonlich
lDe borekjes varn A, ,HANS wo'rden .in alle sôholen aa,nbevolen,

àm,d'at zij boeiênrdl en nul.lig 'ijn en,aan de kinder:n mn eige,n
land en voirh vextellen. Diat .d,eze uit,gav,: r'er:ds aan Nr 325 io
en wet I rnurnimers reedb. dlrle- en vi: rmaal herdrukt w3irden,
bcwij$t hoe A. IHANS' KINDERBIBLIOT'HEEK overal gevraagd
wtord't. De m,erebtre vera,ch€nen boekj'es zijrr pog verlcrijgbaar,
Ziehiei eerilge va,n de I'aratsle titels:

310,0. 't Fortiertjf: vb.rnr Roeser,ane ' 3,0,1, De Kleine Tooneei.
cpeelste'r. 4 30'2. ,Angsiige Dagenr. 

- 
3'93, An'we'rpen in

Branid. 
- 

304. De Barnnelingen. 
- 

30r,In het wil'de Laird. 
-3'0,6. De Woh'dcibare Red'ding 

- 
307. Naar Congo. 

- 
30'd.

D,e Vrienrdbn d,er S,ltav n. 
- 

3109. Fiere Marg,ri,et v-an Leuven,
31,0r. 't Avorntuu,r r.",n dm Schiider. 

- 
3ll. rf{s1 ,B6,6fjs. !

3'l2i Een onnrerwachte rRe;s. 
- 

ïli, De Geheimzinnige Tec.
I{,ens. 

- 
3llt4. De Spanja,rrd n te Gheel. 

- 
315. Zwarte Jan.

- 
3'116. De HeI<s van de Mo,siren. 

- 
717. De Boechwachter

ran Ëikenhof . 
- 

3l'8. Het Juffertje van rP,arijs. 
- 

3.19. De
Wolfjager van Tu'rnh,out,. 

- 
320.'De Z:eroovers. 

- 
lll.. Hs1

Gezin r"a'n d,en Visscher. 
- 

322. De WilCte Co'w-Boy, 
- 

323.
Ke'izer Karel te 'Gent. - 

1,24. De Spa,n,jaa.rd,e,n, te Mechelen.

- 
325. Kerstmis in de Snp,e,utt.

Elke week verschijnt ean nieuw boekje.

rVraag in de boekwùnk'els en bij dag,bladVerkoopers.

UITGÀ\/E A. HANS.VÂN DER MEULEN, CONTICH.


