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EEN KERSTAVOND OP DA PRAIR,IE,

ï.

- 
Grootvader, vertel eens wat ùit uw land, zei John.

- O, ja, grootvader, toe ! srneekte zijn zusje Kate,
't ï(/aren de twee kinderen, zes en zeven jaar, van

iandbouwer Albert Roosvetrt, c{ie een hoeve bewoonde
in Noord-Amerika.

De boerderij lag er eenzearlr, dicirt bij de bergen. I)e
naaste gebuur woonde een half uur Éaans van hier.
En van 't, kleine dorp, waar school en kerrk stonden,
was men ruirn een uur verwijderd.

John en Kate gingen 's Zorners wel na-ar sehool maal
's \ùTinters niet. Dan was het weer meestal te ongunstig"

Naar de zijde der ber;ien lag de streek woes{ en
ginds woonde niemand. De rotsachtige bodem kon gee-
ne vruchten voortbrengien, maar in de vallei had mo*
goed land.

't Was nu V(/inter en dan verveelden de kindererr
zich, vooral als regen, gelijk thans, hen den heelen
daS dwong binnen te bliiven. Geen wonder dat ze naar
het avonduurtie verlangiden, als vader en grootvader
rustg bii den haard zaten en moeder aan tafel naaide
of breide. Dan heerschte gezelligheid in de groote keu-
ken.

- Uit miin land vertellen, zei grootvader..
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Hii was al zeer oud en had sneuwwit haar, maar

hii zaÊ er nog kloek en $ezond uit, De kinderen luis-

terden gaarne naar hem,

- 
Ja, Kate en John, zei $rootvader, mijn land ligt

'iet1 zeer ver van hier' Het heet Belgie, en âe streex

rvaar ik geboren werd, Vlaanderen, Daar spreken de

menschen heel anders dan hier

-O 
jt, zei Ka!e, grootvader, $e praat wel eens

Vlaamsch met vader,

- 
Ja, die heeft het van mij Seleerd... ik woonde

er aan zee. En mijn vader was visscher. Hii voer in
ziin schuiti e op zeet en moest hard werken' maar ver-
diende niet veel. Moçder verkocht de visch te Brugge
de stad die het dichtst bij laS. Vader en moeder werk-
ten hard. Eens, ik was toen acht jaat,lag ik 's avonds
te bed, het stormde. Ons huisie schudde in den wind.
Ik kon niet gauw slapen. Ik dacht aan vader, die op
zee was in dat geweldig weer, Ik had met moeder voor
hem gebeden... Eindelijk sluimerde ik toch in. Maar
dan schoot ik verschrikt wakker door geroep,

't Was moeder. Ik sprong uit bed en daalde van 't
laddefiie in ons eenig benedenkamefiie, Moeder had
cie lamp aangehouden. Ik kon daardoor zien, hoe zi,j op
rlen rand van het bed zat en me vreemd aanheek.

- Arme jon6!en, sprak ze, uw vader en broer zijlr
verdronken. Ik heb het Sezien,

- Maar moeder, zijt Ee dan buiten gleweest, vroeS
ik.

- Neen,.. Toch- heb ik het pezien, dat ziin schuit
t:*

zonk, En uw vader en Klaas riepen naar me. Maar
ze verdwenen in de Solven, O, loop om Marie,

Marie was een vrouw die dicht bij ons woonde. Ik
kleedde me vlug aan en haalde onze buurvrotw. Ze
cl.acht, dat moeder ziek geworden was, toen ik :ei,
dat moede" zoo vreemd deed' Marie schrok ook voor
moeders uitzicht.

- Mijn man en zoon Klaas ziin verdronken I her'
Laalde moeder.

Marie beweerde dat het een akelige droom was 5ie-

rr.eest. Maar moeder hield vol, dat ze de waarheid zer

En ze begon te weenen, Ik schreide ook. De buurvr,:ruw
stuurde me vtreg naar bed en bleef lr.ij moeder. Ik lag
lang wakker, maar sliep dan toch in. 't \ù7as dag, toen
ik wakker werd, Het stormde niet meer, Dadc'iiiL
dacht ik terug aan den atr<eligen nacht. En ik Sing vlug
naar beneden, Moeder zatbleek en treurig in den zetel
Toen ze me za!, begon ze weer te weenen, Marie was
weg,

- Arm kind, zei moeder, zoo jongi en geen vader
meet,

* Is vader verdronken ? vroeg ik,

- Ja, En Klaas ook. Och, ik zaShet zoo duidetijk,
Alleen hun hoofd was nog boven water.

- Maar moeder. Se ziit niet aan 't strand Seweest,
zei ik.

- Toch heb ik het gezien hield naoeder vol.
Marie, de buurvrouw kwam terug. ze maakte kofiie

en sneed brood. Het was of moeder op eens niet meer
5-*



werken kon" Marie sprak moeder moed in. Ze beweerde
dat alles een akelige droom was geweest. En ik dachi
het ook, hoe klein ik was. Ik droomde soms rare c{in-
gen, die nooit ui! kwamen. Hoe wilde moeder nu iets
gelooven, dat ze niet kon Qezien hebben. Toen ik ge-

geten had. liep ik naar het strand. Er stonden veei
rnenschen. Er was juist een sloep aanSekomen, die ook
van storm veel geleden had. De menschen keken zoo
raaf naar me,

- 
Zijn vader en Klaas verdronken ? woe1 ik, hali

schreiend.
.-..- Kom iongen, ik ga mee naar uw rnoeder, zei Dolf,

de visscher van het aangekomen schuit.
Hii nam mii bij de hand,

- 
Vader en Klaas zijn dood ! riep ik uit.

Nu beSreep ik, dat moeder geliik had.

- 
We waren samen in den storm, sprak Dolf, I{et

was noodweer. Op uw vaders schuit sloeg de mast
neer, O, het gebeurde toen in een oogenblik, Het r,uas

rreeseliik. ITii trachtten noS uw vader en Klaas te
helpen, maar de storm dreef ons weg.

- Vader en Klaas komen nooit meer teru{ ! zei
ik weenend.

- Neen, jongen. Zorf dat ge gauw voor uw moeJer
kunt werken,

Met Dolf trad ik in ons huisje binnen,

- 
Ik weet het al ! riep moeder tot Dolf. Ik heb het

{ezien en mijn man en Klaas riepen nog naar me,
De buurvrouw schrok toch ook, nu Dolf verscheen

6*

en zoo ernstig keek. Dolf vertelde Let gebeurde. Er
l;wamen veel menschen. Ze wilden moeder troosten
O, het was allemaal zoo vreemd. Moeder werd ernstrg
ziek, Marie nam me mee naar haar huis, Zij en an'
dere vrouwen verpleegiden moeder weken lang. Toen
rnoeder beter was deed. ze zao raat. Ze wilde altiid met
haar mandje naar het strand. Dan keek ze naar de
booten, En ze vroeg aan de visschèrs oI ze vadet en

Klaas niet {ezien hadden. Eens riep een jongen rraar
moeder : << Zotte Trees ! > Ik hoorde het en vloo{ hem
aan, al was hij grooter dan ik, trk wist, dat moeder haar
zinnen verloren had, maar die lafaard rnoest haar niet
tritschelden. Ik gaf hem rammel al kreeg ik ook slaSen,
Een visscher scheidde ons, Toen hij hoorde, wat de
jongen geroepen had, kreeg die noS een paar kletsen.

Een week later kwamen twee vreemde mannen, Ze
rramen moeder mee, En ik moest bij een boer wonen,
Moeder was in een gesticht. Ik had nog een oom, maar
die was meest op zee, Een paar keer in't jaar mochr
ik haar bezoeken maar moeder kende me niet meer,
Ik ging wel naar school, maar moest bij den boer wer-
ken en was er bevriend met Karel, den knecht, Die
toonde zich altiid, zeer vriendeliik voor me. De boer
en de boerin waren niet kwaad r maar ze hadden zoc:

te wroeten en te slaven, dat ze weinig letten op mij
Ik was tien jaar, toen ik op een morgen door miin
oom gehaald werd. Hii zei, dat moeder gestorven was
en we naar de begrafenis gin$en. We wandelden naar
de stad. Voor het gesticht stond een zwarte koets, Man-
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iien bracLten een kist buiten en moeder iag daarin.
lk begon te sehreien. Oom nam me bij de hand en
samen stapten ze achter de koets, 's Avonds was ik
weer bij den boer. En ik lag in mijn bed te weenen. Ik
bleef op de hoeve, De burSemeester betaalde voor mij,
maar niet veel, omdat ik werkte, Ik moest al gauw uit
cle school bliiven.

De knechf vertrok na eenige jaren naar Amerika en
ik verving hem, al was ik nog een knaap, Ik voelde
rne eenzaarn, trk hield niet veel van de zee en wilde
p,een visscher worctren, Àls ik aan de zee daclt!' was hei
cf ik daar moeder nog zâg staan, met haar mandje
wachtend op vader en Klaas die misschien er6iens in
een ander land a.angespoeld en begraven waren.

Ik spaarde rvat ik kon om naar Amerika te kunnen
vertrekken., De vroegere knecht schreef wel eens van
ciaar en vertelde, dat bii het er gioed naar den zin
had,. En daârom wou ik er ook heen, al wist ik niets
van Amerika af. Met sparen zo:u ik nooit genoeg gekre-
gen hebben voor het reisgeld, want ik verdiende heel
weinig, Arme weezen werden uitgebuit.

Maar oom stier{ en hij liet me een sommetje na :

toen ik achttien jaar was mocht ik vertrekken, Err ik
l.wam hier in Amerika terecht bii den vroeEieren
knecht, die nu een eigen boerderij had. ik werkte daar
en verdiende een flink loon. Dan kocht ik zelf woesten
grond. ï(/at heb ik er op gewerlct" En ik trouwde... Ée
hebt grootmoeder niet meer gekend, Uw vader was no{
jong toen grootrnoeder stierf. llij hielp rne al vroe{ en

*E-*

zoo hebben we de boerderij steeds vergroot. En nrr
woon ik er nog. Boer Wannijm, onze buurrnan, is de
zoon van dien ouden linecht uit Vlaanderen, Veel rnen-
sehen uii mijn land zijn hier goed vooruit gekonreri,

Als ik zoo oud niet vuas, zc;û'ik nog r,,uel eens naar
Vlaanderen wiileir reizen, maar het is te ver weg.

Zoo verteicle Srootrzader ;lnij had nu en dan een
traan uii de hoeken van ziin oogen gepinkt.

"Iohn en Kafe waren wat ,ontroerd. En ze streelden
rJe ni-we hand van den ouden man.

Grootr ader had wel eens rrreer van de zee verteld,
rnaar no,rit dii tretrfig verhaal.

-- O! h, de kinderen rnogen rnijn geschiedenis ken-
nen zei hij tot zijn zoon. Ze weten dan hoe we ge-
zvtaeStl hebben om tot welstand te Seraken.

Moc,der zette wat later 't avondeten klaar. Nzr 't
maal mochten de kinderen nog een poosje'opblijven.
V.e keken in prentenboeken, die "racler uit c{e ve,rre
stad meegebracht had, toen lrii eo glraan heenvoerde,
clat dezenZomer op cl.e akhers gewonnen was. Nog veel
{arwe lag er in de groote schuur met andere vruchien.

II.

Terwijl de familie zao Sezellig sam.en zaf, dwa.al-
den in het geberSte drie reizigers. Ze waren op ont-
ciekkinSstocht gerveesf naar verre bosschen, zooals r.r,)n
in die streken meer personen ontmoette, clie van avcô-
turen hielden,

n



Ivlaar ze waren hun koers kwijt, En ze bevonrlen
zich op gevaarlijke punlen. Zehadden touwen om 1:e,

hen ver$ezelde, was aan een poot 5iewond en hinl'ttc
iiûhteraan, Era iret werd dui.ster, Op de trergen lag
sneeuw.

Na fret lang zwerven, besloten de drie reizigers lral[
1e houden,

Sil* trrunnen ni:et vw meer van de vailei zijn, be'
weerde Tornn een van de drie,

- 
Als we er maar niet verder afgeraakt zijn, vrees-

cie Eddy. Laat ons een vuur maken ! Flet zal mis-
sctrien in de vatrlei opgernerkt worden" En dariL korni
een goede ziel ons wel helpen, In elk gcval kunnen
we ofts warrnen, want 't zal een koude raacht worcleh,

"Vile zijn juist voqrbij een boschje Sekornen. l(/e rnoe-
ten er hout halen,

't l(/are in elk geval beter een hotr te zoeken en
ctaar te overnachten, meende Tona,

- Ja, stemde de derde foe, die \T/illiarn heelte Ir
crnze dekens gedraaid en truiten den wind atllen we
rustig slapen.

- Ik wou liever onder een hoevedak zitten, her-
nam Eddy. En ik steek een noodvuur op. 't" Zijn brave
menschen in de valtrei, Anze arme Fred heeft zorfen
rroodig aan zijn poot, en die kunnen we hem alleen
Seven, als we bij rnenschen zijn... Zaek een hol, voor
'.r geval we hier moeten blijven, Ik ga hout sprokke-
len,
. Eddy vertrok en na een kwartier kwam hii met een
r.undel hout op den ru6i terugi.

Zijn rnah,kers hadden een soort grot ontdekt. Dcor

- ll -

lijf om elkaar: te lr.elpen, warùïieqr er een ûan een;ots
gleed: Zoo sukkelâen ze.reeds uren. Een hond, die
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geroep meldden ze Eddy waar ze zish bevonden.

- 
Ik kom ! schreuwde EddY teru$,

Ptaar hij voerde eerst ziin plan uit en' op een rots-
top maakte hij vuur. Hoog sloeg de vlarn op'

Het hol was dichtbij en Eddy $in$ nu naar zTinvrien-
den,

- 
We moet,en hier ook een vuurtje hebben, zei

Tom.

- 
Wetr, ga dan mee om hout, Het boschje is ntei

ver af, sprak Eddy. I(/illiam kan blijven, om ons rloor

zijn Seroep den weg te wijzen.
Ruim een kwartier later keerden Tom en Eddy met

hout terug.

- 
Zie eens ginder, een licht, zei Eddy ontroerd'

- I7aar ?

- 
Links Yan ons...

- Ja... ik bemerk het... Een zwevend licht,

-- Menschen, die ons noodvuur hebben Sezlen. Rra-
ve kerels die ons komen helpen,

- 
Het sein wordt zwak, Vfe moeten het vuur aan-

u'akkeren, dan wijst het die mannen de koers,
* lVe hebben hout genoeg.

En de vlam schoot dan weer hoog op,
Tom riep I7illiam, die uit het hol kwam.
* We krijgen beter logies, zei Eddy tot hem. Daar

tradert een licht.

- $(/aarlijk ! Een lantaarn,

- Dus zijn er menschen ! sprak Xililliam tevreden,
N/e waren dus wel dicht bii,de vallei.

É'red kroop ook nader, Nu en dan jankte de hond

van pijn.

- 
lVacht maar baasje, g'- zult vetzor$d worden zei

Eddy,
Ze zaSen het licht steeds naderbij komen.

- 
Die mannen moeten goed den weg kennen oor-

cieelde Tom. Ze volgen een vaste richting.

- 
Iù(/e konden al eens roepen, zeiEddy.

En met de handen als een trompet, voor den mond,
schreeuwde hij < Halloh ! >

- Halloh ! klonk het terug.

- 
\J7e zijn verdwaald !

-- Ili kom !

- 
Ja, ons sein werd opgemerkt, sprak Eddy, Eit.

delijk zullen we uit dit woest giebergte verlost wor-
den,

- En ik ga nooit meer mee op avontuur, verzekerde
Tom. Ik heb geen lust, in zoo'n woeste streek te veron-
gelukken.

Er verscheen maar één man ; het was Albert Roos-
velt.

Toen hij naar den stal was ge6iaan, voor de avond-
ronde, had hij het vuur in het geberSte {ezien en veT-
rnoed, dat het een sein was van verdwaalde reizigers,
En dadeliik besloot hij hulp te bieden.

Grootvader wilde hem versezellen Maar ziin zoon
achtte dat onnoodig.

- De verdoolden zi,jn niet ver, zei Albert, Ik zal
gauw bii hen ziin. 
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Moeder maande hem iot' voorzichtigheid' al zoÛ 2te

f,-* 
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gaarne verhinderd hebben zijn voornemen uit

'- iiili;" ld zeker 1 vroe$Roosvelt' rk za$uw licht'

- 
Ja' we kornen diep uit het $eber$te en hadden

gelroopt ,rog uoo, donker de vallei te bereihen ' zet Ed'

;;. Til- *J"nd*r, dat we de $oede richtinf verloren

hadden,

- 
Ge waart dichtbij de vallei ; maar {e zijt toch in

een gevaarliik deel.

---*S{/e danken u hartelijk, voor uwe hulp'

- 
O, dat is r.iet noodig, Ge ziit' Sedrieën ?

- Ja' en een hond, die 6iewond is aan ziin pool'

- 
Tfel komt mee naar miin hoeve' Ik ben boer

Itoosvelt. Zeker naar bosschen 5ieweest ?

- 
Ja we wilden onderzoeken of er daar een jacht-

giebied was iuet veel wild'

-- AchtelJe berSen is dat 't $ev41, hernam Roos-

velt,

- 
Js, dat hebben we oolc bemerkt' We willen er

iater gaan jagen voor een handelaar in pelswerk'

- 
Loop nu voorzichti$ achter me aan' en houd mijn

]antaarn in 't oog, Ik zal u waarschuwen, als er eeit

gevaarlijk punt is.

De tocht geschie,lde lanszaam, Fred, de groote hond,

hinkte rnee, Boer Roosvelt was een $oede gids en

k,racht de reizigers veilig op de hoeve,

"lohn en Kate keken nietlwsgieriS op, Grootvatier
en moeder verweikomden de drie vreemdelingen' 't

.-14-

Gebeurde wel meer, dat er onverrvachte gasten kwa-
men en men was op de boerderijen zeer herbetgzaanr,

Fred de hond, iankte piintiik,

- Het dier is çiewond aan een scherpe rotspunt,
zeiEddy.

- Laat me eens zien, sprak boer Roosvelt. Als ge

zao eeî.z?am woont en veel u zell moet helpen, wordt
ge een beetje veearts ook.

Fred liet gewillig zijn.poot ond,erzael<.en. Roos'relt
rviesch de wonde uit met warrn water, streek er dan
zalf op en bond eî een doek om, Dat, r{eed den hond
deugd. Fred kreeg ook wat eten en rnocht op een mat
bij het vurrr liggen. Hij bleek zeer dantrçbaar, want
hii likte boer Roosvelt de hand. En Kate en Jc{rn
rnochten den hond streetren.

Moeder diende de drie reizigerc een stevig avond-
maal op. Tom, Ecldy en Ï7itrlia.m vertelden van hun
reis. Maar ze wareî moe en giaarne $in$en ze na"at'

ten zijkamer waar een groot bed stond.
John en Kate lagen toen al in de rust,
's Morgens waren ze vraeâ op en hun eerste belang-

stelling was voor den hond. En Fred stak zijn tong urt,
maar ge weet, dat zulk bij een hond een teeken vail
i,riendschap is.

De drie relzigers bleken gieen lange slapers te z,'oin,
\Velgemoed verschenen ze. Ze wilden straks veriler.
Op een dorpn drie uur verder, stonden hun pâarclerr ge.-

stald die ze in't gebergte niet hadden kqnnen getrrui,
kçn.
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.- Maar de hond kan niet mee, zei boer Roosvelt'
die de wonde onderzocht. 't Dier moet minstens een

week rusten.
Mogen we Fred dan hier laten ? Tile zullen voor

zijn kost betalen, sprak Eddy, Na Nieuwjaar hon:en

we terug.

- 
Van betalen is geen kwestie, antwoordCe Roos-

'iell, Onze hond is over een paar weken van ouder-
dom gestorven. En 't zal nog een tijd duren, eer we een
riieuwen hebben. Als Fred lenezen iso kan hij over de
hoeve waken'en ik houd hem dus Saarne.

- 
O, hii is zoo scherpzinnig, beweerde Edciv. Ge

zult er veel plezier van hebben,
John en Kate waren blif , dat de hond bleel T.e z.ou-

rten hem goed verplegen,
Na 't ontbijt vertrokken de reizigers, De Roosvelts

wilden niets aannemen voor debewezen diensten. Iired
probeerde op te staan, toen zijn meesters vertroklen,
maar hij kon niet. Hij keek hen na en iankte even.

- I7e komen terug beste jon6!en, zei Eddy, en ge
ziit hier bif brave menschen.

John en Kate troostten het dier rnet klontjes sui-
ker en streelinglen, En Fred scheen het te begrijpcn,
dat hii bii goed volk was.

Trouw werd hij verzorsd en na een week kon trij
weer buiten loopen Maar hij vluchtte niet weg. liii
l:ad zich reeds aan John en Kate gehecht en <ie li'n-
Ceten bezaten nu een speelkameraad mei wien ze
vçel plezier hadden.

-t6*

Fred was verstandig, 't Duurde niet lang, of hij deed
geheel alleen boodschappen voor moeder naar iiet
clorp, waar een winkel was, Fred droeg dan over ziitt
rus een dubbelen zak i daarin zat een briefje, nrel:

crpÉiave van de verlangde Tvaren. En de hond brarhl
ze trouw mee, Roosvelt had Fred maar tweemaal Cen

weEi moeten wiizen.
Op een avond begon Fred te grollen. Hij wou na".r'

buiten. De baas opende de deur... Eenige oogenblikk', n

'iater legde Fred twee vossen voor de voeten van Roos.
.,elt. Die gasten hadden rond het kippenhok Éezwôt"
Ten,

De hond was dus een trouwe waher,

III,
Het was de dag voor Kerstmis. Màeder had het

druk, met braden en bakken. Het rook lekker in huis.
Op Kerstdag zell zouden er buren komen, die 

- zoo-
als Ée reeds weet 

- 
op Sroote afstanden woonden.

Maar op zulke dagen zocht men gezelligheid bii
elkaan.

John en Kate waren met vader weg 6ieweest, orn een
Kerstboom uit te zoeken. Natuurlijk hrrppelde Fred
ook mee,

Er lag sneeuw, maar door vorst was ze hard, bevr:o-
ren, De kinderen reden sleepie. En Fred trok ze voor-l.
Dat was een pret.

't Werd vroeg donker enhet Sezin zat bij den haard.
waarin een proot houtvuur vlamde. Moeder vertelile
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cl.e roerende Kerstgeschiedenis, van Jozet en Maria,
clie naar Betlehern giingen en er geen andere plaats
vonden dan een stal,waar't kindje Jezus geboren werd.
iin aan de herders in het veld werd dit het eerst ver"
teld, door een Engetr en een gansche schare Errgelen
zonglen dan heerlijk een lied,

Grootvader verhaalde van de Kerstmisviering irr :'iiu
land. FIij was eens op een Kerstavond naar Bru{ge
geweest met den knecht van de hoeve. Toen zafen ze

zanglers en viooispeiers, die hun liederen lieten hoore.n

7,e stapten over de sneeuw. trn den nacht vras er veel
volk op straat, vooral op de Burcht, een plein. En l,c,'en

iuidden al de klokken van de stad, O, dat klonk zoo
prachtig !

.Iohn en Kate kenclen ook Kerstliedjes en z.e zonget
z.e met vader en moeder.

Bij het avondrnaal smutrden de kinderen vair de
kerstkoek. f,4.oeder had chocolademelk gekookt,

't Feest was dus begonnen.
Er werd geiilopt I er verscheen een man, die er ha-

veloos uitzas. Vaders getraat verduisterde. Die man
was een zwervett clie nooit geregeld werkte en 't Liefst
van aalrnoezen l.eelde, F{ij was ook dikwiils dron-
L:en.

- Goeden avond ! Àllen een vroolijke Kerstmis,
v'enschte hii.

- NoÉ zoo laat op pad ? vroeS Roosvelt"

- Och, ja, ik doe mij ronde,

ta

be ketel kondigde aldus aan, dat hij op bedeltouht

was. Fred grolde,

Vader vermaande den hond stil te zijn'

- 
Eet wa!., zei moeder tot den zwerveri die dan een

groot stuk kerstkoek smulde,

Hij zei, dat hij vermoeid was! maar ltoosveit noo-

ciigde hem niet uit te overnachLen' Zulk een lo$eer

11ast had hij niet liaarne,
-_'t Dorp is niet ver meeï' sprak de boer'

Hii gaf den zwerver wat getrd, al deed hij het te$en'

zi,jn zin. Arme menschen hielp hij $aarne' Maar de

landlooper was een luiaard,
De man vertrok, Fred keek hem nijdig na.

- 
De kerel had wel z7n, om hier te bliiven, zei

grootvader,

- 
Ja, maar ik voelde heelema.al $een lust hem ie

houden, antwoordde vader. Hii zal natuurlijk wel een

t-lesch drank in ziin zak hebben en morgen zouden

we met een dronkelap onder ons dak ziLten' De vent
is knecht geweest op 't dorp, maar aan werken hacj

hij een hekel.
__ Fred merkte ook van wat soort de bezoeker is

hernam 6lrootvader. Fiij is toch een slim dier, De iand-
iooper kan in't dorp overnachfen,Wii ziin hem Seluk-
kig kwijt.

De kinderen haalden een boek, waarin de kerstde-
schiedenis beschreven was. Er stonden ook mooie pla.
len bii.

Maar de ouders en Srootvad.er wilden noÉi naar de
* t9 -_



terii op Let dorp. Dat was altiid irun vrome gewoonte

- op Kerstavond 
- Voor John en Kate zo:u het te

laat worden. Ze zouden naar bed gaan. Daar op dc
eenzame prairie moeten kinderen al vroe6i leeren niet
bevreesd te zijn.

En bovendien Fred ook bleef thuis. Trouwer waker
kon men niet wenschen
' Vader deed zijn avondronde, Het was gioed weer
De sterren fonkelden, De sneeuw blonk. En er hing
plechtige stilte over de streek.

In den stal stonden of la$en rustig de dieren. Roos-
felt gaf hun nog wat voeder. Maar Black, het vlu{ste
paard moest er uit, om hun slede te trekken. De boer
spande het dier voor 't voertuig.

Moeder bracht de kinderen naar bed. Zela{en warm
onder de dikke dekens, blij, dat er morÉlen zooveel
bezoek kwam, piroote menschen, maar ook hnapen en
meisies,

De ouders en grootvader duffeld en zich {link in
jassen, mantel en doeken.

De deur werd op de klink Selaten, van dieven hoorde
;nen nooit en dan nog, Fred zou beletten, moest er
iemand in huis willen komen.

De slede reed heen. Vrooliik klonken de belleties
aan het tuig van het paard. Vooraan hing een lantaarn
Na een wiil zag men op de vlakte verscheidene lichi-
ies, Van andere hoeven begal men zich ook kerkwaarts.

En na een tijd bemerkte men de vriendeliike klaarte
in de ramen van het kerkie, De klok luidde.

-20-

- Tflot d"tbare avond, die Kerstavond, zei vroun'
Roosvelt,

- Ja, sprak grootvader, ik heb hem al zoo dikwiils
beleefd, maar telkens weer ontroert hii mij, De aloude
en steeds weer nieuwe tiiding van 't Kindeken dat op

de wereld kwam tot onze verlossing...
't Was beweeSliik op het dorp. De bleden werden

-naast elkaar op het plein {ezet, en de paarden gestald

bii kennissen. De boeren en dorpelinglen wenschten
elkaar een Zalige Kerstmis.

Er waren er van Vlaamsche, Nederlandsche, Engel-
sche en Zweedsche afkomst, maar allen vierden in blij-
de stemming, 't Kerstfeest, dat over de heele wereld
vrede schenkt aan menschen van goeden wil,

In de eenige herberg ook winkel dronk men koffie
en praatte men even. Maar de klok luidde voor de
tweede maal, En allen traden het kerkie binnen. Een
klein orgel speelde een Kerstlied,

Komt geloovigen,

, Komt verheuSd van harte,
Betlehem's stal in den geest bezocht...

De dienst be6ion, en hier zaten de koene mannen
en vrouwen jongelingen en jonge meisjes van de Ame-
rikaansche prairie ook gelukkig in verafgeleglen, een-

"zame streelc.
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IV.

John en Kate sliepen rusti$' Ze had'âen Fred nu

"rr"J* 
nîo*,t g'oilun *^u' "t meenden' dat het was'

over ziin eenzaamhetd""'i;" îï *isten de kinderen van de weréld niets mee-

d]tI"*ti";'d*"*;;;;e van het stalletie of van de :

prettigen dag, waari uu' 'u 
al .lanS verlangd lid*:i'

Ze merkten het niet meer dat de hond onrustif was'

Fred liep heen en *""' "" icrabbelde aan de deur'

g,r, tro*r*n dat hii deed'

Na eenigen tiid wlrd hii bepaaid kwaad' Hii ging

op ziinachterste o;terr 'tuo"-ut 
met de v.oorste be-

"'ri""e:i;ti de klink' Hii' kreeg de deur waarlijk open en

pron$ buiten.
Nu blafte hii vervaartiik I hii snelde heen' als een

ntil;;;;;g. ôlna' vutd"' klonk een an{stkreet'
" 

- 
ivluu, Fretl keerde teru$' Hii keek naar het wa$en-

h"lt;;;; u11*"'o achter de wonin$ stond en waar een

troeveelheid lrooi *u' opfehoopt' dat $een ptraats hacl

korrn"r, kriigen in de volle schuur'- 
Utt het wagenhuis sloegen vlammen'

;#;;"r.ËI"*aaig' sflat $in$ er.in zijn foedigen'

verstandigen kop o* iD" hond rnaakte rechtsornke ";

en stormde ou"' tl" vlukte naar het dorp' Hii gunde

H;;;;;ogenblik rust' Op korten tijdle$de hij den

afstand af. FIij liep dadeliik "uut 
de kerk' Met zlin

,,oorpooten duwde hij een ziideur open'
-DË 

*"rr."hen luistârd en n;;t het Kerstsermoen' I)ie

van de achterste rifen keken vreemd op' '!ù7at kwam
die hond hier doen ?

Fred ontdekte dadelijk ziin baas. Hij trok hern aan

r-iin kleeren, om hern ntee te lokken.
Roosvelt schrok,

- 
Er is thuis iets niet in orde, Iluisterde hij tot ziin

Trouw,
Grootvader begreep clit ook, En onmiddellijk vet'-

lieten ze gedrieën de kerk, of eigenlijk {evieren, rvant
de honcl giing natuurlijk ook rnee. Had Fred nu miiar

.kunnen spreken ! Ftri! blafte als orn tot spoed a€Ln te

manen. Roosvelt snelde ont zijn paard.

- 
Als er maar Seen'cngieluk met de kinderen is

gebetrrd, zei rnoeder half schreiend, 't Is toch eigen-
lijk onvoorÉichtig, z,e zoo alleen achter te laten

- 
Niet't ergste denken, sprak grootvader, al beelde

hij zel|,
Vlug werd fret paard voor de slede gespannen.

Grootvader witrde den hor,d bij zich nemen, rn.aar Fred
rende vooruit. ï{ij zou sneller zijn dan het paarrJ.

- 
O, wat magi er zijn ! Gocl beware onze lievelitr-

gen ! snikte moeder.

- 
À{isschien zweeft er vreeryrd volk rond... lilie

weet is die Tandlooper nog in de buurt, en kwam Frecl
irns daarom waarschuwem, zei, vader,

Het paard werc.l aangevur:rd en de slecle vloo,{ over

',.ie 
gladde snee.uw.I 
- 

Brand ! riep vader uit.
Hij zag den gloed,



- Ja brand, sprak grootvader.
* O, onze kinderen ! kermde moeder,

- 
't Is misschien in de schuur, hernam Roosvelf

Aan 't zware verlies van landbouwvruchten dachl
hii niet ; alleen om de kinderen was hij bekommercl.

_- - O, God help ons ! bad moeder, Spaar John en
Kate.

Zouden de kleinen met vuur gespeeld hebben. Ze
rleden het toch nooit.

- Als de brand in huis is, heeft Fred de kinderen
wakker geblaft, zei vader,

Het paard moest al ziin krachten inspannen.
Toch won de hond het en het dier zag, dathet rieten

dak van het huis aan 't branden ging. E"r waren vonhen
opgevallen' De sneeuw was 6lesmolten en het vuud had
dan voedsel gevonden

____Fred 
sprong in de woning. Hii rende den trap op,

S/at gebeurde er toch ? O, 'iwas îr"d, die zoo le keer
gin6i. Kate verliet hef bed. Ze sloeg een doek o^. Z"riep dan John, Diens kamertie za{uft op het wagen
huis.

- 
Brand I gilde Kate, plots het vuur bemerkend

Ze begon te schreien en John volgde haar na. Maar
Kate wist zich dadeliik te beheer."fr"o. 

-

- T7e moeten naar buiten, hernam ze, Gauw neem
uw kleeren John.

Ze {reep de hare. Fred wilde de kinderen mee-trekken. Hij werd kalmer, toen ze de trap afsnelcien,
Benede.n trokken ze haastigl *.t lrl""""n u.rr.

-a+-

I
I

I

I

Tile moêten naar 't dorçi, vader en môedëi e4
grootvader halen, zei Kate. Ik zal bruin uit den stal
halen... We klimmen op zijn rug,

John beefde van zenawachtigheid De kinderen
traden buiten,

- Vader komt al, ik hoor de bellen, riep het meisie

- 
Ja... O, vader, vader ! schreeuwde John,

Fred blafte nu voldaan. De slede naderde. De ou-
clers en 6irootvader hadden al bemerkt, dat het ciak
ran de woning vlamde.

- 
Daar staan de kinderen ! juichte moeder, God

zii gedankt, zij ziin Sered.
Ze sprong uit de slede en snelde naar haar kinderen

toe. O, hoe vurig omhelsde ze hen I

Vader en grootvader handelden. Zeklommen op het
dak. Ook de oude man Sieraakte vlug boven. De vla.m-
men woedden aan de linkerzlide. Rechts lag er nof
sneeuw. De mannen wierpen die op het vuur, Moeder
hesteeg de lader en rcikte emmers sneeuw toe. En de
vlammen waren Sauw Sebluscht. Aan het wagenhuis
was 't een ander spel,

Maar daar verschenen helpers. Nog eenige boeren
hadden begrepen dat er iets schortte bii baas Roosvell
en hadden de kerk verlaten. Ze spanden hun sleden
in en zagen den brandgloed, Nu hielpen ze blusscher
en na een half uur was alle fevaar gieweken, I/oonhuis
en de volle schuur waren gespaard gebleven.

De stapel hooi in 't wagienhuis en .een kar warer,
verloren, Andere voertuigen hadden schade. Doch dit
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liies was te verhelpen" ln de groote r"h,rur lag nog
overvloed van hooi.

Grootvader had het dampend paard gestald. Ein-'
delijk kon men wat rust nemen. Maar Fred had nog
tets te zeS{en, Hij wilde den baas mee trekken, Roos-
velt gehoorzaamde. Eenige boeren vergezelden hem,
met een la4taarn. De hond bracht hen een heel eind
weg, Eindeliik bleef hij staan"

- 
Hier ligt iemand ! riep Roosvelt uit.

Men lichtte bij,

- Jimn de landlooper, zei. boer 'Wannyn,

-- Die is vanavgnd bij ons geweest, sprak Roos-
velt,

- 
Ju, bij mij ook, deelde een andere landbouwer

mee,
' 

- 
Zot hij den brand Sesticht hebben 1, riep Roos-

velt uit. Zie zijn broek is Sescheurd, En in zijn been
is een wonde... Mogelijk heeft Fred hern gebeten,

- 
Hii leeft toch nog ! klonk het,

De zwerver kreunde. Hij werd naar de hoeve Ée.
lrracht. Daar kwam hij tot bezinning, En nu moest hij
spreken. Hij trachtte eerst te liegen. Maar hij verwal.-
de in zijn eigen woorden, En toen kwam de waarhe/d.
Hij was te rnoe geweest om naar het dorp te Saan
en kroop toen in het hooi, Daar had hii piipen fe-
rookt en zoo brand gesticht. En, uif l'rees voor de ge-
volgen, was hij dan op den loop Segaan. Maar de h.ond
rende hem na en beèt hem. Hij viel en kon niet verder.

* Lafaard, hebt Se dan.niet bedacht, hoe hier alles

verbranden kon, de kinderen ook' Een hond heeft meer

gevoel dan Sij, zei Roosfelt'
'-- 6, Frei hueft het bemerkt dat et iemand in het

*ug"J,ri. *., ,"i Kate' Hii $roide' toen wii pas te

bed waren'"-iutun 
U"greep, dat de slimr'n'e honcl zelf de deur $e-

"n;;;-huÀ "*irt 
d" zwervet nazat' eu toen den bras

;;;-;";tt"hurven' Bii ziinteru$keer bemerkte hii da'r'

cie brand over$eslage" *ut "u*' 
h"t huis en toen haal-

cle hii de kinderen uit bed'''-Ge'kunt 
wel denken, clat Fred geptezen werd' Maar

hij keek heel gewoon atr hacl hif niets biizonders rer-

richt.
Moeder Roosvelt torrnde haar'Soed harl' Ze verbond

cie wonde van den landlooPer'

Bii de helpers was et' elt' kennit uit 't clorp' Die

zou den zwerver meenernen 'n ziin slede en aan ilen

*oilti"*u" o'rerleveren ' Zulk een gevaarlijke' laffe ke'

rel hoorde voor een tijd naar 't va'$ebonden$esticht in

cle stad {estuurd te worden

Vader"bedankte de brave buren' En eindeliik kon

hel jezin faan slapen. Roosvelt stond echter verschei-

d"nJ.k""run op, om le onderzoeken of alles veilig bleef

en er niets meer smeulde'
Op den Kerstmor$en sclaeen de zom o-ver de $neeuw'

I{ettgeheele gezin feed, naar de kerk' Fred huppelde

r,uuri de slede mee. Op het dorp werd de geschiedenis

ciruk besproken' En de hond Senoot ieders belang-

stelling. De kindere" 
]:" :îU:. 

boeren wilden hem



eens streelen' Fred bleef dan bii het paard in den stal'

's Namiddags kwam er bezoek op de hoeve- En daar

was toen ook boer rWannijn, de zoon van Karel' den

knecht op de Vlaamsche hoeve, waarvan $rootvader

verteld had.
John en Kate hadden nu kameraadjes' Fred speelcie

ook mee in de sneeuw' Maar toen het clonker werd'

,i"p *o"d"r allen in huis' De kerstboom met ziin vele

l.aarsjes straalde van het licht' Er werd gezongen er'

;;ti;ld en gesmuld. \lflelk een pretti$e avond !

't Was l.at to"n de {asten in hun sleden vertrokken'

Den volgenden da$ be$on het plezier weer' lvant

toen moest de familie Roosvelt naar de hoeve vatr

\7anniin. Ja, een week lang duurde het feest' want

cok bij andere boeren werd men genoodigd' Zoo v'ter'

den de bewoners van de eenzame prairie Kerstmis'

5Iv,

John en Kate waren on$erust' Na Nieuwiaat zttrt'

den de meesters van Fred tert{ keeren en den hond

mee nemen,- Vader had gezegd, dat hij aan de heeren

zou vragen Fred te mo$en behouden' Maar zou dit

nro$en. ?

ù a" tweede week van Januari kwamen ïfilliani
en Eddy en nog andere ia$ers, die allen naar de bos-

'"HJT1iÏ wel eens vriendeliik naar ïililliam en

Eddy, maar scheeû nu meer van John en Kate te hou-
'-7t**

cien. Tom was niet mee. Die had genoeg van avonturen
m de woeste streek.

- Baas Roosvelt, zei Eddy, ik heb in de Sazet Se-
lezen dat Fred rrw kinderen het leven gered heeft,

- 
Ja, zekeq miinheer, dat deed de brave hond.

En ook miin heele boerderij. Zonder Fred zouden we
r'nze kind,eren verloren hebberi en waren we arme
mnschen, En 't zou ons moeiliik vallen van Fred te
scheiden.

- Dat hebben we dan ook begrepen, hernam Ec{dy,
\)7e kochten een paar andere honden, want natuurlijk
moet Fred bii u bliiven.

John en Kate sprongen op van vreugde.
Vader vertelde dan nof eens de heele geschiedenis

',,an dien Kerstavond en Eddy en ÏTilliam waren fier
cp hun hond. Doch, neen het was nu hun hond niet
meer,

Fred bleef bii de familie Roosvelt en hij was de
vriend van allen, die op de prairie aldaar woonden.

Toen John en Kate in het voorjaar naar school pin-
tr1en, bracht Fred hen een eind wegi en teSen den avond
t:aalde hii hen af.

Jim, de landlooper, zai voor een tiid in een gesticht,
en toen hij vrij gelaten werd, kwam hii nooit meer
in de buurt van de hoeve.

Hij had Seen lust meer Fred te ontmoeten.
S/at ilr u nu van deze hondentrouw vertelde, is

waarliik gebeurd.

EINDE,
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