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Eenzaam tusschen de bosschen van een streek in K.a-

nada, in Amerika, woonde de kolonist Alkernade met
zijn vrouw en zes kinderen, waarvan Ben, een knaap
r.arr vijftien jaar, de oudste was.

Ben was wel niet groot maar flink en moedig en va-
der durfde hem de bescherming van moeder en de jon-
gere kinderen opdragien, als hii zich nu en dan naar
de naburige stad begaf. Naburig, ja, maar toch ver!

Het kloeke paard van Alkemade had toch vier uur
noodig, om er ziin baas heen te brengen.

Alles wat hier naburig heette, was op vrij grooten
afstand. De eerste hoeve stond ruim een uur Élaans van
Àlkemade's houten woning,

Alkemade had land ont6ionnen. Hij was dit werk
begonnen met twee broers. En toen vond hij het hier
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niet eenzaam. Àlaar ïra. een gced jaar trokken de broers
weg" Ze tr<onr-ler: he,c in e{e wildernis niet uit}ronden, be_
ri,eer"den zc. ,{:'rans Aikemade, die voor vrouw en kin-
cleren moest zor{en en vroeger als boerenarbeider veel
É).rmoede gelecien irad, besloot orol te houden, Als hii
hard werkte, zauhlj zetrf een boerderij bezitten

En langizarnerltand kwamen er ,Jan veel meer men.
schen in de sireek, Zoo menige siaci in Arnerika. hee{i
l"aar opkon-ist te danken aar zulke rnoedige pionniers,
ciie de u'ildernis trotseerden.

_ Frrans Atrkemade had een goecle hulp aan zijn vrouv
cn aan Ben, en ook al aan de tienjarige Anne.

En nu bezat Alkernade reeds **,. paard, twee koei
en en een dertigta.l schapen, rnaar hij rnoest in cle stacl
rog een deei geleenci geld afbetalen. Er viel dus har.l
Le zwoefen,

't Was Winter geworcien, maar de schapen oonden
nof voedsel buiten. Ben paste op de kudde. Ziin va-
cler werkte niet ver van rjaar in tret bosch. Hij hakte
frout om. clen voorraad branclhout te verÉrooten, wan,.
de lùTinter duurde {inder lanS. En het kon er geweldiq
t<oud zijn.

Ploto za.{ Llen uit het bosch eeir Indiaan komen. Fiil
kende hem wel. Ftret u'as Zwarte Gier, zooals men
hem noemde,, een zwetvert die tot een starn behoorde

--4-
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.rvelke een heel eind verder in de vlakte tusschen d';
bergen woonde en vreedzaam met de blanken han'
cielde, Maar sonrmige kerels deu{den toch niet en
gingen op avontuur uit, Ze wilden zich niet aan het ge-

zag onderwerpen.
De Zwarte Gier naderde vlug en greep een iong

schaap. I{ij wilde het in het bosch sleuren.

- Hier! schreettwde Ben en hii vloog op den In
diaan toe,

Dez.e liet een lan$ mes zien en griinsde leeliik.
l)en sloeg naar hem met een langen stok, die hij in
cle hand hield.

- Dief ! tiep hii. Laat dat schaap loS,

De Zwarte Gier deed het, doch wild-e nu met ziin
vervaarlijk wapen den knaap te lijf' Ben zwaaide met

zijn stok en het gelukte irem den roover zoo $evoeli;i
r-,p de hand te treffen dat het mes ten gronde viel.

De Indiaan werd woedend. En een nieuwen slag

trotseerend, sprong hii op Ben toe, Beiden tuimel den

neer.

- Vader! schreeuwde Ben'
Luid galmde diekreel. Jamrner dat Black, cle trott'

lve hond, over eenige weken $estorven was, anders zort

C.e Zwarte Gier het nog moeiliiker gehad hebben,
Maar Ben verdedigde zich als een razende. De In-

diaan was echter veel sterker dan hii, doch hij werd
plots opgeheven en achteruit gerukt.



Boer Alkemade stond daar. Hij had het hulpge-
roep 6iehoord" En hii zwaaide nu met ziin biil. De
'lwatte Gier beefde thans van angist. BanS keek hii
naar de klinkende hiil en hij kermde om genade,

Hijgend vertelde Ben wat er gebeurd was en hij
lvees naar het mes,

--_ Gemeene roover, als $e no5! eens zoo iets uithaal I
liap ik uw kop a{, dreigde Alkemade niidig.

Er u'aren hier gieen politiemannen of rechters en de
boer moest cien deugniet zelf kastijden. Hij gaf hem
een vracht stokslagen en liet hem toen loopen.

--- Zie zoo, nLr zal de schavrrit wel uit onze buurt
l lijven, meerrde Alkemade.

Hij hield .zijn z.oon nof een tijd gezelschap en loer<le
cok in het bosch, niaar de Zwarte Gier had genoeg ge
had en vertoonde zich niet meer.

Moeder schrok, loen ze's avonds het verhaal hoor-
cle. '

- Ik zal hei. aari cie politie in de stad melden, zei
Alkernade. Dan kan een patroelie dien Gier en noÊ
r:nkele van ziin kornuiten opsporen en vast zetten
l\e+- zijn kerels, die zich niet bij het nieuwe leven van
i..un stam willen aansluiten, maar liever op roof gaan,
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Eenige weken warerl verloopen, De iamiiie À1ke

made zat gezellig bij den haard. De avond viel er,

rnoeder had de lamp aangiestoken. Vader die den hee-

len dag hout in het bosch gehakt had, was wel moe,

maar toch onderwees hij nu de jongste kinderen. Hii
leerde ze lezen, schrijven en rekenen. Er was imrners
geen school uren in 't ronde en, eenzame kolonisten als
deze, moesten hun jongens en rneisjes zel{ onderwijs
p.even. Er waren eenige boeken in htiis, school- en lees-

hoeken.
Ben had zells een atlas en bladerde er nû in. Hii

l;eek dikwijls naar een klein h,:ekje op de kaart van

-L uropa. Het was Holland, vanwaar Alkemade s voor-
cuders naar Amerika waren gekomen" Dit wist men in
cle farnilie nog heel goed, orndat het van vader op zoon
oververteld was. Maar allen spraken n'u En{elsch, de

taal van het land.
Toen het acht uur sloeg op de oude rnuurklok liet

moeder de boeken en papieren opbergen. 't rÛ(las tiid
voor het avondmaal. En na het eten, bleven de ouders.'

Ben en Anne nog een half uurtje op.



* foio"dur, zei Allemaje, geel me êens wai uan
rrw gioede zall. lk heb me van rnidclag gekwetst aan
mijn hand en dat piekt nu nog al erg.

In de palm van de linkerhand *u. u*r, vurigroode
streep, juist alsof het vleesch gescheurd *u. t"*or_den door een doorn. Moeder trekeek de kwetsuur.

- Dat ziet er niet 6ioed uit, zei ze bezorgd. Hoe
z,ijt Se er aan glekornen, Frans? \roeg ze.

- Ik weet het zell nieti ik was uur, 't hout hakken
toen ik opeens bloed op een tak zagi druppelen. En
can bemerkte ik die wonde. Ik heb ,e uitlewasschen
in de beek, en er een tijdie nrijn zakdoek om giedraaid_- En doet hef nu piin?

- Pieken... ' 4

-_ Als er maar geen vuil ingekomen is I

- - Dan za| uw goede kruidenzalf er dat wel uit-
dri jven.

.__ lVasch de wonde eerst een uit in warm water.
Vrouw Alkemade hing den ketel boven het vuur err

haalde wat linnen. En toen de wonde goed uitgewre-
ven was met warm water, streek moeder er zalf over
en iegde ze een verband,

-Zie zoo, dat zalwel helpen, meencle Alkemade.*- Morgien zou ik niei werken en cle hancl lalen nrs-
ten, sprak zijn vrouw,

-- O, we zullen zien,..
--'t Is ntr l7inter:, en ge behoell u zoo cltuk niclle maken.
*-. O. neen, maar ik zi| niet giaarne stil..,

*8._.

*- Als ge u\v heind vermoeit, komt er misschier' dc
koorts in. 't Is een diepe gleuf.

-- Niet te bang zijn,moeder...
Een hall uur later ginç! men ter ruste, en spoedip

was het doodstil in de houten woning.
Maar in den nacht werd Alkemade wakker. Zijn

f and deed hem meer pijn.
Hif trachtte zich zoo stil mogelif k te houden, om nie-

nrand te wekken. l'laar hij za{veel af, en was tevreden
toen hij kon opstaan. Hii maakte licht en vur-r, en
l,racht waier aan de kook. Hij zou zijn har.d .veer
vetlen.

Alkemade schrok. De hand was erg gezwolleu en

;rag heelemaal rood.
Moeder verliet ook het bed. Ze zagl haar rran met

zijn hand in een kom dompend water.
Nog zoo'n piin ? vroeg ze.
- _ Ja, meer dan Eiisteren...
Moeder ontstelde zeer, toen ze de opgezette !'and

7,aÉ.

-- O, Frans toch, als dat maar Seen bloedvergifti-
ging wordt! vreesde ze.

- Neen, neen.,.

-- Bii nicht Sarah begon het ook zoo en zij is er
ran gestorven. Het kwaad liep van de hand naarlen
arm. Frans, ik zo'-r dadeliik naar de stad rijclen, naar
clen dokter !

- 't Is geen kleinigheid !
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-- Er moet misschien in uw hand gesneden wor.
den. 'Zoo haalt de dokter er het kwaad uit.. O, Frans,
stel niet uit, Het zau te laat kunnen zijn. Ga dadelijk
srneekte moeder.

En Alkemade besef te zelf ook wel, dat de toestanc
crnstigi was.

- Ja, ik zal rijden, sprak hij.

- Eet e ers[.. . 'k Zal Ben roepen.
De knaap schrok ook, toen hij het nieuws hoorde,

Hii ging het paard voederen. O, hii zou flink zijn besl
d-oen en al het da.gelijksch hoevewerk verrichten.

En terwijl hij er reeds aan beçlon, zond hij een Éle-

bed tot God, orn hulp voor zijn goeden vader.

- Als de dokter iir uw hand snijdi, moet ge een
paar uur rusten, zei vroulv Alkemade tot haar man. t"

is iru. acht uur; te tw-aalf uur ziit Se in de stad... Als
ge om een Llur of drie vertrekt, kunnen we u rond ze-
ven i.erug verwachte,n. IJe dokter zaI u wel dadelijk
helpen, als ge hem ze.{t, dat ge van zoover komt,

-' o, iu...

- 
En is de eene niet thuis, dan Saat ge naar een an-

der. Er ziln er gienoe6i in de stad.
Alkemade reed heen. Allen keken hem na.

--- God helpe uw vader, sprak de rnoeder.
Zebad een arrgstig glevoel... Het moest eens te laat

zijn. Kwaad in 't bloed kon zich z.oc vlug voort zet.
ten... Haar man r{vas pas weg, en reeds verlanSd,e zu.

vurig r'aar den avoàci.

__ 10 -_ * 11 *

Ben en Ànne deeiden haar bezorSdheicl' Ma'a' ze

,";;;h; dapper het werk' 't Vee moest verz'r$d wor

û"", i; op ""n 
boerderij is er steecis veel te doen'

i"g"n àen micidag zei moeder : *
-- Ik vrees dat *? 'n"tu* 

krijgen' De lucht wordt

zao donker"' I)an zo17 de teru$reis voor uw vader las-

;;t;it-* "' vooral het laatste eind'
"'ï;;t 

begreep dat ook' want een hali uur lang rees

u;;;; to-O- helling van een.berg' En de sneeuw

hoopte et zich steeds op' claar cle baan tusschenhoo-

;;T;r"t"" tag' De baan was trouwe's maar een ruwd

kloof'
Toen het gezin Éegeten had' dwarrelden cle eerste

',lokken rond.

-'- 't Ee$in I aI, zei moeder' En hoor' rie wind steekt'

op... Uw vaderuui "og 
in de stad ;ziin"' 

En dan de

terugireis rnet een ge*i"d" hand cloor dit weer! O'

God zij me $enadig
In irun *nn'u^^Ëticl waren deze menschen we'l aan

ontberinglen "" 
g;;;;" gewoon' ,Ze k;onden aiierlei

rnoeiliikhed"., ou"'*i"nunl b"tu' dan de bewoners der

steden,Alsvader$ezorrdw.as-$eweesi'zouvrouwAl
kemade zuik een vrees niet Sehad hebkren'

Maar ze bedacht, dat hif doot zijn $ewonde hand

FoortsiÉ, kon ziin' En dan ziin vermoeienis na een sia'

p"loo"in nacht en de heenreis!
'-Nog angsti$er maakte ze zich' De dokter rnoesi hçl

eens noodig oordeelen den ann aî te zetLen' Dat Se-



b"r-riu mqer bij bloedvergilti{ing. I)an moest u,,d",
in de stad blijven. Hij zou in dat geval wel een van ziinzijn broers met nieuws zend.en. bi"k 

"n 
Sam, die hetin cle wildernis niet konden uithouden, woonclen gin.

der._En ze waren geen lafaardsl Een van hen ,ou ,"Uo
cp de hoeve blijven, tot vader Éienezen was.

Genezen? O, met slechts een hand en één arm
rvare de boer dan een machtelooze, hier i" d" p.;;;i;
met het zware werk!

Vrouw Alkemade verzwee{ die gedachten voor haar
l..inderen.

Er kwam lsezoek
' t wa1 nun,uit",,- ;"* i:i'""T'1""iï:"":riï:rî;_- Dag kinderen! riep hij vroolijk. Ik geliik Santn
Klaus wel, hé! al is het te vroeg vo,or zijn kon,stl

Santa Klaus was 6iinder Sintàrklaas en die do,jt in
Amerika pas met Kerstmis zijn ronde.

Men herkende onder het pak sneeuw .V7ilson, 
clie

een uur verder woonde,
Vrouw Alkemade, miin bazin laat vrapien of ge

ze niet ean een pak kaarsen kunt helpen. Haar broàr
:rou vandaag uit de stad voor 

""r, 
puui weken overko_

nlen en van ailes meebren$en, maar met die sneeuw
stelt hij vast ziin reis uit. En onze kaarsen zijn op.

- Miin man is ook naar de stad. O, als'lri;-ï;.i,
clat de broer van uw bazin kornt, kon l,i; ,,r"u rijden
sprak moeder.

-.- Baas Alkemade naar cle stad! Nu, hij is va,rgeen klein geruchl vervaard, maar de broer van de

-12_

!a"in iu zoo nlet aaa oûs leven gewoon en blijft voor.
;;eher nu bij ziin haard.

-- trvlijn man is naar cien ciokter, irernarn vi"cll\Â'
Alkemade,

--- Zao! Zc,irial' ;ieheu ? vrocg ti/rliianr.
-_- Flii is zeli gewonci!
En nrceder verleidc glii cie w()r:(ie.
'- - lJa.I is leelijkl:r, crorcieeide 'l['il1iarn... L'i r.r mel

ren$ [e snijclen, Lratren ciie geleerde d,:irtars ci- hcl
.kv'za.id rvel r:it. .&taar ais ze Lr za{} i.uegtial:eicl heirj-.er,,

is de ';er-aÉieis Seen plezierfit err r,.,toi'al niet met ztrlii
weer I

'. ik; maak nre er$ angstig,

--- O. n€enl l3,ras Àlkernacie i-" eelr la.aie lielci, te
colrter zal z|jn hend flinli amw-indeu. En als gie een

pak eneeurv op ttir lijf hebt, icrijgt ge er op clen duur
lvar"m onder,

--- Sr-reeuww'atet <lrin{t juist overal door...
- , ;l\lke1:ads heeit naitiu.riijk ,,.ijt à1Lrke jar; aan.

Maar \Viiliar:r kan rnoeders l'rez,rr:gcil:eid llel- rve::'
,iiq$ien. Hij lrree$ een pakje 

.ltaarsen, 
i/rourç lili"^enrac]e

i-acl een goeden voorraad,
--'- i.lu, 't beste hoor! Alles za'l v,'ei goeii uildraaiei-ri

.,rrlc)rspelde William,
IIij reed r,r'eer teruÉ. 't Was een heelen tocht ioor

srrli.de kaa-r"len, rnaar winl,inis i;es,lonclen er in de buurt
i..iet en in rlonker sukkelen is erg oliaa:rge;raam.

De wind bedaarde ei1 sneerlw viel nri stiller neer

, 
't ïfcrer wordt heter, 

fft_::"



-- Ja. Maar er is toch al wat sneeLr\v gevallen
lnerkt.e moeder op.

--- Toch is de vlerkte nog berijdbaar. I-let paard zal
rratutrrlijk niet zoct vlr"rg c,pschieten als anders.

O, wat viel die dag moeder toch langl
De kinderen maakten hun werk. Anders lette vrou-w

Alkemade er op, dat ze netjes schreven. Nu had ze er
rlcn moed niet toe, om hun lei te bekijken.

- - 't Snceuwen houdt op, zei Ben,

-- Ja, Selrrkkif ! sprak moeder.
Maar wat zou de dokter van de wonde gezegd heb-

ben? Dat was nroeders angst...
De jonSere kinderen vroegen om rond het huis slee'-

;e te mogen riiden. Anne kleedde ze warm uutt. D"
kleineren voelden noS de bezorgdheid om hun vader
iiet. En vroolijk klonken hun stemmen.
' Ze vermaaklen zich tof het donker werd, en toen

kwarne n ze met trlozende wangen binnen,
Ben en Anne rnelkten de twee koeien, Moeder kol

landaag niet veei verrichten.
--* Irlog e?n paar uur en vader kan thuis zijn, ze|.

Anne.
'tZal weI acht o{ negen uur worden, meende Ben.

--- Denkt ge?

- 
Ja... met die sneeuw... Het paard kan zoo niet

draven,.,

- Maar vaCer hee{t misschien voor sneeuw ge-

vre€sd en zal dan vroeger vertrokken ziin.
-- Als hii maar mocht van den dokter!

-t4-

--- Misschien ook heeft hei a'lleen hier rn cl'e streek

rlcsneeuwd' en is rneer dan cle helft van den we$ vrij'

loopte Anne.-ô:h' 
ze wisten het niet en moesten wachten'

Anne bracht a" meltt in huis en Ben verrichtte het

, tri*"rf.. ioen hij hiermee klaar was' trad hil buiten

't Sileer was k'alm 
"og'-Muu' 

toch-voelde de knaap zich

i,ekommerd o* uudui, die voorzeker no$ wel veel piin

zotr hebben en dan een dubbel lasti$en rit had'
"mnua"r" 

had licht $emaakt; in- den.haard knapte

iustig het hout. Toch Tut A" keuken niet gezellig als

;;ï"; -"i die lee$e Plaats .v.an. 
vader'

Beu merkte, dat zifî *o"du' bleek zag' En ze scheetr

,'**trooid. Ze liep onrusti$ heen en-weer'

De klok wees zes uur' 't Zou zeket nof twee uur

cluren, eet vad"et tttt'i' tto" ziin' De kleinsten speelden

op den vloer en *t"tti*" veel gerucht' Moeder kon dat

,i**"ft[. go"d uerdragen' Nu echter had ze er last

\an. En vroeger du" Jttd"" zelle ze't avondeten

l..iaar. 't Silas of nuf Ju" al weer heel wat later scheen'
"ï" 

i""J-re kincleren u'erden te bed Selegd' Ze wa

,ur, oot À" doo' het spelen in de.sneeuw'

Moeder dekle ze -ut* toe' En in haar hart bad ze'

- 
O, God, breng hun vader toch veilig thuis'

Vrorrlt Aikemaclel Ben en Anne zaten dan samen

l)e boeken bleven dicht' Het lezen vlotte niet'

De klok wees nu acht uur'

'- Vud", kan elk oo$enblik komen' zeiRes'
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*- 0, ik ben ?:ûa anÊerustl kreunde moeder en z,,l,egion piois ie rrr'erjtien.

Ze kon haar angst niel lalgcr opkroppen.
-_ Moeclcr, zei Ben, ik ;l 

";;;; tegemoet gaan/n'Sjssrhien kan hij nroeilijk ùil; hellinS op, alr.ei jr, hand veer pij* dcef, en ".ai, L*rtsig is. rk zar deslede nemen; dan glijd lk o_tuuf Jun den berg. Enals het noodig is, han _va_der op Cuii*J" Iiggen, en trekik hem ziio inet het paarrl ,ou, bouurr.-* Gii alleen uitgaanl ,t Is al ,ooll*rl En cle paclenin 't bosch zijn door .1" .rr"u.r*ll"rllr__". Ge zoudt 
,

Lunnen verdwalen.
-- Neen, neen, moeder... trk ken het bosch aan de_zen kant zoo gioeri... Laat *" guu;l 

'"-"

-- Maar als Se vader ,,iut ,i"t,--Lo e ve.r zslt {e daniin de richting van cie stacl tr*;t;r;"" '
*- Tot aan de iroeve van Jacobs.
l)af was een andere b,rur*rr,-o,ii-"r die woonde tweeuur gaans van Alkemade,
--- Boer Jacobs zal me zeker helç,eb om vader te.zr:eken, hernam Ben,

- Maar vader kan in de stad gebleven ziin, meendemoeder

.. 
.-__ O, ik geloof hel niet, clan zou hij oom Dick ofSlam met een boodsci,"p g"utu,rr;";Jb""._- Ju, dat is waar...
- Als ik var'er niet ontm<;et, is er hem vast e, zeke:tets overkornen, hernam d.e zoon.

- Jf: __

-'- Moeder, laat Ben glaran, sprak Anne,
Ze rvist hoe flink haar'broer was.
Vrouw Alkemade stenrde toe, al was het met een

benepen ha.rt, Ze wilde natuurlijk gaarne haar man
l"rrrlp verleenell, filaar ze vond het voor haar jongen

ook een gevaarlilkerr tocht.
-- Zoo ge'eens naar boer Wilson Singt, sprak ze

dan. Hij zou zijn knecht meegieven of zelf komen.
-- Maar moeder, met de sneeuw duurt het anderhal{

riur eer ik daar ben. 't Is een heel ander kant uit.
't Zou zoo wat drie uur duren eer we hier terug waren
en vaders weg konden inslaan.. Als vader nu eens
beneden den berg ligt, ben ik op een half uurtje bi;
lrem.

Vrouw Alkemade moest haar zoon gelijk geven.

Ben zette ziin pelzen muts op, trok zijn jas van bul *

ielvei en zijn hooge laarzen aan. I{oeder legde op de
slede een deken van berenhuid, om zoo noodig vade''
te dekken en Anne stak de lantaarn aan.

- Kinderen, laten we Gods hulp vragen, zei,vrouw
Alkemade.

En ze deed een eenvouclig gebed dat diep trit haar
an$stig hart kwam,

Ben vertrok. Mceder keek hern na. O, lvat ging err

irr haar hart om! Nrr voel<le ze het weer scherp, hoe
eeûzaam z.e hier woonden op Amerikaansche prairie!

i].r--,r ir:ck in het bosch. Hii was niet bangi. Vast-
heraden "zou hij den tocht aanvangen en ook trachter:
fg volbrengen,

** 1? *-



In het bosch zonk hij tot over de enkels in de
sneeuw, Hij bemerkte niet dat iernand hem bespiedJe

van achter een boonr. FIii vermoeclde geen gevaar varl
booze menschen, al zwierven die soms ook op cle piai
ri.e rond, zooals hij reeds ondervonden had.

Ben uertroh, meeder heek hem na..,

..- 18

--- 19 -**

III,

Vrorrw Aikemade had w-eer de deur gesloten en ste-

vig gegrendeld. 't S/as nu bij half neEien.

- Ja, vader ik zeker uit de stad vertrokken,, sprak
ze tot Anne. Indien hij van den dokter had moeten
t.'liiven, zou een van uw ooms geltomen zijn, Ze ken'
rren den weg en ze ziin geen banSe kerels" Ze zavden
ons niet dagen in ohrust laten.

- Moecler, dan zal de dokter vaders wonde niet
zoa er"ê hebben bevonden,

-'- God geve het!
Maar vrouw Alkemacle verborg weer nieuwe ang-

stige gedachten. Haar man kon bij de behandelinS van
cle wonde wel Ilauw gevallen zijn. En in bewusteloo-
zen tcr;stand had hij niet ûrn een van zijn broers kun.
iien zenden, Misschien lag hif {evaarlijk ziek in een
hospitaal, zonder dat zijn broeders er iets van wisten
0, hii moest eens sterven !

-- Neen, neen, God zal ons helpen! kreunde het in
moeders hart.

Ze gins eens naar de kinderen zien.Deze sliepen ge

lust. Anne wierp houtblokken op het vuur.

- 
Ik zal onze tweede lantaarn ook aansteken en

.,oor het raam hangen, zei vrouw Alkemade. Het lichi
kan Ben bij zijn terugkeer clen weg wiizen. De sneeuw
bedekt alle paden. 't Is overal blank en dan verdwaalt
men zoo licht. De bosschen zijn froot.



rïioecler deed wat ze {ezegd had. Maar toen ze clç:lantaam v6ôr het v
h ui ren u i.r, . u'[ 

",;"::f 
*j:r;:_.:î,:[i : t' **;reweldig. Anne merkte het 

"n uffi, ",
- Wat is er, moecler?

- 
O, kind, er zit een ladiaarr voor ons htris. Hii';erstopt zich. 'k Zao ,i;n.,_,t^*^_- ,rll'

.,n,r uipt,"t",. ;;in";H, :jî:î"i';lî:'i"r, uuri"n

-- De Zwarte Gierl fluist"rd;1;;;,
- O, ju. .. hij zat het zijnr Hi;;;;-;p wraak... Wieweet heeft hii.uw 

ii.d:. en toen B"n ;i niet aangieval.ienl Het is vreeselijk, *'

_ -O, 
moeder, wat nroelen we doen?

,"?,u 
ntuto zich doodstil, maa, ;;r# hun hart bon

,r";j:î"Oer, 
ik hoor ie{s achter aan d,estaldeur, her.

_- Hii zal langs daar willen inbreken. O, hij is ir,staat ons te dooden- uit wraak, .*aîr-g"" en vacierirern afgeranselcl hebbe,rl 8,, iln k""'ir,i alles stelen.Maal vrouw Aikenade beheerschts 
""nsklup, huui.;tn$st, Ze was de vrourv van een kolonist en ze moes,;zich, kranig toonen, 

loo"l, g"n, h;r'loon 
"n l-rans.

::i: "t"" en zooal"" huu. uooro,ra"., f,"i gedaan ha,"{-

:: A-nn", zei ze, n e zullen ons verdedigen,Moeder nam Jret rieyegr, dat naast j"n UarA hing.

l,inarPuk 
gij vacters Lrijl, sprak;;;;;,. &t,oect rnii,,
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Beiden wapenden zich dus. Van het huis was er
ook een binnendeur naar den stai, die tegen de wc.
r;inpi aangiebouwd was.

Moeder opende deze heel stii. En nu hoorde ze nof
duidelijker hoe de Zwarte Gier poogde cle buitendeur
.'an den stal open te breken;

- Maak geen gerucht, iluister<Je vrouw Alkernade.
We moeten den schelrn verrassen. 't Is vreeselijk kind,
wat we verplicht zijn te doen... Maar het giaat om ons
leven. Als de cieur begeeft en de indiaan komt bin-
nen, slaat gij met de bijl en ik schiet... God helpe onsl

De Incliaan werkte ook stil. Blijkbaar wilde hij ook
cle bewoners verrassen. Hii maakte een Sat om et ziin
l:and door te steken en zoo de grendels weg te schui.
ven. Daar het donker was in den stai, merkten moeder
en Anne dit niet. De inbreker gelukte... Piots werd de
deur geopend, zonder geweld,.. Een schijn, door de
sneeuw afgegeven viel binnen. En vrouw Alkemade zag
duidelijke de gedaante. Ze schoot, maar cie kogiel miste
z.ijn doel en suisde den Zwarlen Gier boven het hooicl
l)e Indiaan slaakte een gil. Anne sloeg met de bijl.

De kerel sprong vlLrgi op zij. Indianen zijn snel in
l:un beweglingen. De Zwarte Gier wierp Anne om-
ver. Moeder gaf hem een bons met den kolf van't ge-
rveer, Allen schreeuwden luid, de Indiaan vtin lvoede
en vrolrw Alkemade en Anne van angst.

De aanvaller was achteruit giewekerr. I{ij had den
slag duchtig gevoeld.



Moeder trok Anne mee in de kamer en Sirendeldesnel de binnendeur.
-- We moeten ons nu hier verded igen, zei vrouw.tlkemade. De schurk kan koeien ot- ."irup"n stelen.rnaar "t giaat om ons leven...
Ze'laadde opnieuw het {eweer . l)e Zwarte Gierlvas zoo door wraaklust bescheerscht, dat hij nrr nietaan:oof dacht. Hij beukte op de deur, om in huis tegeraken en hij huilde als een bezetene. De bijl was ir,.rde stal gebleven, wani nu hakte hii ur, *"* in het hout.

- Anne, neem het haardijzer, zei moeder. Houd uilirrk, kindl Ve moeten hem verslaanl O, Coa, l"tfcns, kermde ze,
De cleur u,as wel sterk, maar zou ioch moeten be,,z.wijken. iir kwamen reeds barsten in. Weldra rvu;-gelde ze.
De kleinere kinderen waren wakker geworden errschreiden. De achtjarigie sam kwarn in d" ke.rk"n. Hiiwist niet_rvathij zap: moeder met een !"*"", en Annernet het haardijzer.
En welk lawaai hoorde hij toch i
- Sam, er is een booze man, neem de blaaspijp,en als_Éfe hem ziet, sla op hem! riep mo"a". uii._.- Het is de Zwarte Gier, voegde A.rrrn 

", brj.,Sam had natuurlijk ook over- al"-irai.rn hcorerrsprelren. En hij hield op met schreien en wapen Je zicir.Kinderen van kolonisten moeste, ;;; vroegi harrdeien als groote melrschen.

- $(/aar is Ben ? vroeg Sam.
-- 22 -

- Om vaderl antwoordde moeder. 'Vfe rnoeten ont
zelf verdedigen.

De deur hinS ios aan no6l één scharnier...
Vrouw Alkemade duwde er tegen en de deur viel

irt den stal op deir Indiaan, die nu neer tuimelde, Maa'
hii was vlug er onder vandaan. Ze moest den roover
Setroffen hebben want deze vluchtte met een gil ver.
der in den stal.

- Wat giebetrrt er hier toch? klonk een vreemde
stem.

Twee mannen kwamen den stal binnen.

- O, baas Wilson... de Zwarle Gierl kreet mceder
en ze barstte in trenen uit.

Uit de keuken viel.nu het licht ir: den stal en tot haar
groote vreuSlde, herkende vrouw Alkemade den buur-
:Itan,

-- Wat, de Gier! riep Wilson uit. O, hoorden wz
craardoor al van ver dat lawaai?

\ùililliam zijn knecht was bij hem.

- 
We hebben cns tegen hem moeten verdedigen..,

Pas op,,hij zit nu ginder aan het eind van den stal..
Maar \Tilliam hoorde gerucht en deed een spronÉ

naar links.

- 
Baas, ik heb hem... de boef wil door een venster

ontsnappen.
lX/ilson naderde oolc en vrouw Alkemade kwam met

de lantaarn. De Incliaan had van een luchtgat --,- wani
{teer was het zoogenaamde venster niet 

- 
het luik

cpen{estooten en wilde langs daar vluchten. Maar
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William trok hem bii zijn beenen terug. En de Zwart<:
(iier was gevangen.

- 
Tfil ik hem ineens doodschieten, baas? vroeg-

V/illiam.

- 
Neen, neen, dat recht hebt ge niet... We zullen

den boosw-icht Lrinden en opsluiten,
Anne bracht een touw, En al spartelde de lalle

herel, die een vrcuw en kinderen aanviel, nogi tegen,
hij werd stevig geboeid.

ï(iilson en zijn knecht sleurden hem in de keuken.

-- William had me verteld van Alkem ade, zei de
i-,trurman. En ik zat van avond niet rustig bii den
l,aard. Ik wilde weten of hij al teruçi rvas, Kortom, ik
vroeg William met mij mee te rijden naar hier, En
toen we al dicht bij waren, meenden we een schot te
hooren. \(/e joegen de paarden voort en dan vernamen
r.'e $eschr:eeuw,. S/e be$repen dat er onraad was. maar
vtiç zau aan zooiets denken.

-- De schelm ,uilde zich wrekenn omdat hij een paar
weken, toen hij Ben mishandelde en een schaap poog
cie te stelen, van mijn man een pak ransel kreeg, her-
nam vrouw Alkemade.

Ze vertelde nu alles van dezen roerigen avond.
-' Dan is Ben zijn vader Saan zoeken? vroeg Wil-

s:on.

- 
Ja... Maar wie weet, heel' deze schelm mijn

jongen ook al niet aan6lerand,
De Zwafi.e Gier verstond dit en beweerde, dat hii

den knaap feen kwaad had gedaan.
^-"24 -

*- l)an hebt ge hem niet iu'u"n aa""aiien' lalaairi'

s,chimpte Wilson, Ge vecht liever te$en een vrouw en

kleine kinderen !

-- Baas, laten we hem buiten aan een boom han$en

dan kan hij nooit meer kwaad doen' zei William'

C, i, t i., geen politie en clus moeten we er maat zel[

voor spelen.
De fndiaan kermde om $enade'
'- Wii mogen onze eigen rechters niet zijn' srrak

\ù(/ilson, É, ,iin er in de Jad, "., 
we zullen zor$en dat

ze dezen deu$niet onder handen kunnen nemen' Maar

;;;;tk eçns"zier', hoe uw zoon het stelt in de sneerrw

Wiiliam kan zbo lan$ bij u blijven' buurvrouw'

En moecler *"t ùil'o" clankbaar ook voor cleze

hulp.
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IV

Ben had natuurlijk niets van d,en ZwarlenGier be
lrerkt, want anders zou hij rnoeder, broertje en zusjes
r;iet alleen gielaten hebben. Moedig trok hij door het
Losch. Hij bereikte de helling. En nu zette hii zicb op
zifu slede. Hij liet zich naar beneden glijden.En spoe,
clig was hij in het dal..

Nu moest hij zijn slede weer voort trelçken. Iflat
was het hier ook eenzaam! Zooals we Sezegd hebben.
laS er geen eigenlijke weg. Men reed over de vlakte
en hier en daar tusschen de bergen naar de stad. Merr
moest de richting kennen, Ben had zijn vader reeds
enkele malen op zoo'n tocht vergezeLd, en hii wist hoe
hij moest gaan, Hij besloot in elk geval door le zetten
tot aan de hoeve van Jacobs

't Was een lastig dompelen in de sneeuw, ma.ar Ben
hield zich dapper. 't Was immers voor vader !

Een half uur later zoo wat, hoorde Ben plots praten
Zijn hart begon te bonsen... Zou het vader zijn met
<len broer van vrouw \ûflilson, die immers van plan was
r,rit de stad naar de hoeve te komen?

-- Vaderl riep Ben.
Hoe luid galmde zijn stem,
* Ben! klonk het teru6i.

Goddank, het was waar! En nu had de kniiap we'

Iiunnen iubelen'

- 
Gii Ben"' maar ion{en toch' zei Alkemade

.rerbaasd,

-o'vaderwewarenzooonÉierus;t'.'Maa''"wie.i.'er bii t?-'B;; 
za{ dat zijn vaàer naast het paard stapte en er

iemand airders oP zal"'

--Ikvondd'ezenne$eronderweÉe'antwoorddeAl'
kemade. Hif is een {evluchte slaa{'

In dien tijd bestorù in de Amerikaansche staten nog

de slavernii' Negers-en hun vrouw en kinderen werden

""tl*fti "n 
g"ko"ttt als dieren' en behoorden dan aan

il;;;"i, di" t'* t'uta lieten werken (1) ' De sla-

;;;;;;"" ait''niit' misirandeld' Velen trachtten te

.rluchten'Al, "" 
Ku*iu konden b"::il:t waren ze vrii'

Deze neSer *u' t"' in Kanada' Hii had weken lan(

*";";;;, liîr, ait*iils moeten verber$en' zwierf soms

z.onder voedsel "n "oo 
had Alkemade hem a{$emat op

clen weÉ aanSetrolîen' Hij nam den ongelukkige nu

-1 
,., daardoor ben ik zôo laat' zei hii tot Ben'

- 
En hoe is het met uw hand' vader?

-Goed!D"d;;;;'hielpmevluS'Hijzeidatik*"1 gàuun had met te komen' Het was een beSin van

Lloedver{ifti$in$ door het vuil van een doorn of zoo

Hij heeft'in de wonde $esneden'

(1) Lees maar Nr 137 : <<Oom Tom>>
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Deed het veel pijn, vader?

- Och, ik beet maar op mijn tanden. Iin toen kreegik zal|, die veel veruachtte. ik kan mijn liancl niet ge:
l'ruiken. Maar er is, Goddank geen gevaar meer.

--- O, wat zal moeder blii zijn!*_ Ja. Moeder heeft een angstigen clag gehad daf
begrijp ik wel.

--- We vreesden dat gie niet op de helling zoudt ge
raken en daarom kwam ik u tegàmoet, hernam Ben,* Dat is flink, jongen.

-- Maar vader, als de neger nu eens op de sleeqing liggen, onder de deken, dan kondt gij rijden. Eri
ik klirn achter u' c.n houci het touw van de sret-re vasl-- Bles is ook aI zôô moe... En dan twee ruiters!
Kom, kom, flog wat moed en dan zijn we bij moeder,

Maar er wachtte hun een verrassinS!, Wat verder
rln$roetten ze baas Wilson. 't Was een hartelijk weer_
t:Àen.

Maar wat schrokken vader en Ben, toen ze ,t ge-
heurde vernamen metZwarten Gierl

- Maar ge hebt een flinke vrouw en kranige kin_
<ieren! voegde S(ilson er bij.

O, lroe verlan6ide vader thuis te zijn! De gevh-rçh1s
slaal sprak niet. Hii was zoo u"r.o"ii.

--- En wai zullen we nu met dien schelmschen In_
ciiaan doen? vroeg Alkemade, toen ziin eerste schrik
wat bedaard was.

-- Ik stel voor hem mee te nemen naar mijn hoeve,

*28-

antwoorclde Wilson. lk houd hern gevan6len, tot mijn
-.choonbroer, die dan toch een d,ezer dagen komt, taru{
rijdt. Dan ver{ezel ik hem en lever den booswicht aan
't Serecht over, Ik heb een kelder rvaar hij veilig zitteir
z,al .

Alkemade vonci dit plan uitstekend.
Vader klom nr,r achter V'ilson op diens paard. Err

lien zet"îe zich op de slede, riie achter het nog lrisschrz
clier van buurman werd gebonden. De ne6ler klemde
zich vast aan 't halster van Alkemade's paard, dat aarr
clit van !/ilson gekoppeld werd. En zoo besteeg men de
helling,

De paarden spanden zich in, Traagl, toch llir,k trap-
ieil ze door cle sneeuw.

--- Moeder heef't een lantaarir vôér het raan: liehi::r-
!^.en, zei Alkernade. O, hoe ciankbaar ben ik het licht te
;:ien.

l{ii had Wilson alles verteld van zijn hand.
Ben hield het niet meer uit. Hij spron$ van de slede

rr aal(te ze Jos en rende er uree naar de woninçi.
- Vacler is er! juichte hii.

Williarn deed npen. Ben stormde binnen.
' - }loeder:, vader is er. .. En zijn hand is al veel

[',eter. Er is gieen gevalr. Hij heeft een gievluchten slaa,!
l"rii zich, Hij vond henr uitgeput onder den weg. Daar.
orr is vacler zôô laat...

I{ijEend vertelcle Ben ai dit nieuws,
O, God, ik clank u, ik dank ul bad moeder.

, 
Toen zafiBen den Indiaan die op een mat lag, in den
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hoek, Vrouw Alkemade had bemerkt, dat de ZwaûeGier bloedde, Hij was in den 
"r- !"t-tten. En de vro-me vrouw, kwaad met goed vergeùend, had zijn won.de onderzocht. De kogil 3at "ii ai"p;"n was gemait_keliik verwi j derd 6feworden.

Moeder wiesch d11 de wonde, streek er zall op en
','erbond ze, al zei lfilliam, dat ze J.r, Uo"t veel tegoed behandelde.

Maar vrouw Alkemade was een echte Christen.

, Ze stond nu op den drempet, o- uuà", te verwel-j,(omen,

- Hoe innig omhelsde ze hem! Er was veel te vertel-len.
Eindelijk reden Ïfilson en William , ziin knecht

heen, De Indiaan zat gebonder rp ïfil.;;,s paard.
.E:" ly. later laS Ben'warm o"a*.-a" dekens Dewind, 

.stak weer op, maar welk een heerlijk gevoel
had hii nu,

De neger was door moeder vriendelijk ontvansenen sliep op Ben's kamer, waar nog een bed stonri,

V

!'ader's hand genas goed. Ben werkte in dien tijd
c.trbbel, De ne6ier, die Charlie heette, was ook van
al zijn vermoeienissen hersteld.

Alkemade had hem aangeboden als knecht. op de
t'oeve te blijven. Veel kon hij hem niet betalen, maar
ijharlie zou gioed behandeld worden. En later kon hii
meer verciienen.

De gevluchte slaaf nam het voorstel Éiaarne aan.
l{ij was niet gehuw6, kende geen familie, en nu had
.hij een Soed tehuis. Hij bewees zijn dankbaarheid door
flink te werken. Baas Alkemade had hem toch het le
,-en gered.

Een maand later werd de Zwarte Gier naar de stad
gevoerd.

En na dien Winter moest Alkemade kornen getuigien
Men kende nog! ander schelmstukken van den boosdoe-
rier, die tot lange çievangenisstraf werd veroordeeld

Ben, de zoon van den kolonist, groeide op tot een
Ïiinken boer, Er werden meer boeven in de omgevinil
pebouwd, en de eenzaamheid was toen $ebroken.

EINDE,
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flHifitili'1

ln deu laats{,en tifd werden aI onze boek;et
iierdrukt. Vraag ze dus bij Uwen glewonen lev:
rarrcier olwel rechtstreeks aan den Uitfever A
HANS'VAN DER MEULEN, te Contich-


