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De 	-o/Ij ke herder 

.?ing fJ van den herder inn 

Z blij dls Jk JM,rdr 

edr op ren 	stil en goed. 

rarn Nol dikke »ir rn jgn V aan haai ;  

hij had een _pluk, wat brood en «n kan., 

teer irti4ifleY 44. en hr heerre Jan. 

Hij speelde op rijn fluir ten vrolijk 	, 

en veegde kan ik hit niet. 

Hij lag op den Ircurei, up &n grond 

dicht »dier ll#Jr} H•Celkig 	grave hoppi, 

tarn hiji /rag maar eren geslapen had, 

Prormrakrt hrI — wat een lied wies 441  

Snel mond hij op — Wtr OF kwam her vandaan? 

rjh milapen kwamen rfuadorn hem 

Hij krabde verwonderd ander zyn hord, 

wang hij Yo9 eer MC Za 4..›.2,1 .1! Macd. 

For „,5fatio ln exceiris- 

waar ha enaelcaidefri hen' eega 'J 

.5.1r422112 Zifn kudde. dier na dier, 

eis eer: 	 ',dor fr yar ron hoer, 

ik ga irezui aanbidden, Ik ga nu vlug, 

eer riainwormrdirerid ben rk weer rerbw. 

En, hand, pas gard op ieder schaap, 

Jat 's niet gestaard Draad/ JA 7.1)11 fhidp, »  

.S11-011  Pgp hij nadr Blibideffl Vatr den barg; 

hij Prerár hc.2 warm, maar dut reus niet erg, 

want 	vond heerabri éled dorp in her dat 

jezus, ren Kind in een armen nol, 	• 

Hij gelaafde bijna 4.1 .+n ooien 

>2 wak mai« nog dan hm engefurited, 

flik xot ,,Do eryieri gongen ru bk, 

dus Cel rkdi ik heb, ik steg' hel vrij. 

Wee, julds, 	mijn flair en mijn pis, 

witin broek, mijn flef en puin herdesxta; 

nu su ik weid, — al wt« ik nier hor, 

krirnr Ik 	sge.er vier nadr frh 	.4i/111..F.Cdr 

Maria 	:word: „Dag, hard« fan!" 

hiii; 	dar Legryren km? 

Hot werf U irtipT /Wam? ,Haar ig 0l gem!, 

dag, 	 dan, n .doop maar 

Hij Jonge icing cn zong: „Was een jeen.l 

Ik berg 11 .0.1 beurs Ir gaar 6iewersil 

Ik baad mijn vrienden aliernewl, 

wJj viittrir Chnotug ,gdw»rgterPal," 

Taan kr-wilde jan xajn 1110{1.1prd 

ru heug o.1r vroitik ikaii ik ha ma. 

1  Ere 19 Cod krt den hoge. 

Vrrie! van IterbleLbern, !Eng_ 1•Let Sinigtrurn), 	 •ti !AIR II 	rT 
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1,etStfergt 1.936 

H1 -L-  Valtic JAAR hebben we in onli kyr-lhock 'vooral de nadruk 

gelegd op de gc.',iiaehte. <lat '1.  kindje IL-exi:5 op aarde kwam in 

,alle eenvolid en nederigheid, dat er voor Hem zelfs geen plaats 

was, dat i lij, gehoren in een stal, al mou...wt vluchten toen Rij nog pas 

enkele dagen oud was, 

Dit jaar willen vvv vooral eens denken aan iets in het kersiverhaa/ dat 

met (lat verachte en  nederïge zeker .nok tel maken heeft, al is liet op e.en 

heel andere. wijze.. Is liet it' ',N C I CCIIIi2i upgc.:vallen dat God, om cie geboorte 

win Jezus Christus bekend te maken, zich niet wendt tot de rijken en 

machtigen gier aardt!, maar rot de allure envoudigstens  tot á urne 

herders in ,lo volden van }Trata? 

Pax Y ce I later koenen de wijzen uit het oosten, maar de arrne, een-

voudige herders. horen ckc boodschap rechtstreeks uit de mond der 

engelen, Zij zijn het ook, g I ill 't eerst de stal binnentreden en zij vinden 

er ,„Maria en jozef en het kindje, dnr in de kribbe [ige., juist voais de 

enge] gezegd kid. Als je. nu  de plaat hiernaast bk.-kiilt dan zie. ie daar 

op een schilderij, voorsLeltend de .a.anhichling der herhere" door de 

schilder Pierer Aertz (r go.H-r 57 0 die in 't Rilks]DURetnTS te Amsterdam 

hangt. Vol eerbied buigt de oude herder zich over d kribbe en 't is 

alsof de os evenveel eerbied betoont als de herder, Misschien wil de 

schilder biernwe ook Veggen : de hek schepping kijkt ec.rhiedig naai-  dik 

w onder rail GiKi. Maar zeker bedoelt hij uit te drukken Wie it.,. ook 

bent, hoe zwin en eenvoudig je ook heat, cn jij he,SOrt er hij,! Ook voor 

jein heelt de Iril-kl)i- in lil' 51.11 van Bethlehem gestaan: Misschien .s..ind je 

dat anderen veel belangrijker ?Ijl' dan jijzelf', misschien hebben ze beter 

cijfers op school of ?.ijn ze flinker op 't sportterrein en missel-tien denk 

je- 11plz wel eenra dat anderen 't in de wereld verdor zullen brengen dan 

jij. Dat ze nsisschien rijk zullen woeden or dat .....e een heel gewichtige 

bet rekking ...,.ti Pen krijgen, terwijl jij maar 'n hyL.1 venvniidig mens WIP. 

W Weet dan dm-  God .3an riikdnm en eer g. ....n ,i.,..-iiili. hecht, dat 't Win 

alleen te doen i!s. urn 1.2011 ()peil en eerbiedig hart. 

ot, iiosTE A 
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Ener waren herders in diezelfde ldndsEd.eek 
die des nachts de wacht hielden over hun 
kudde. Plotse{ ing stond een engel des Heren 
hij hen en de heerlijkheid des Heren oin-
stridulde hen. 
b:n de. eiwel zeidc tot hen Vreest niet, 
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 
die heel het volk ten deel zal vallen; 1.1 is 
heden de l i land geboren, namelijk Chris-
tus, de Heer, in de stad van Dal-id. En dit 
zij u het teken: Gij zult het Kind vinden, 
in doeken gewikkeld en liggende in een 
kribbe. En plotseling was er een grote he 

melse legermacht, die God loofde: Ere rj 

God in den hoge en vrede op aarde voor de 
mensen van Zijn welbehagen. 
Toen de engelen van hen heengevaren 
waren naar de hemel, zeiden de herders tot 
elkaar ,,Laten wij naar ile.thlehem ijaan, 
om te zien wat er geschied is en ons door de 
Heer is bekend gemaakt." En zij Hingen 
haasti9 en vonden Maria en jozef  en het 
Kind, dat in de kribbe lag. Toen maakten 
zij bekend wat over dit kind tot hen gespro-
ken was. En Lillen, die er van hoorden, ver-
baasden zich_ Doch Maria bewaarde al 
deze woorden en overdacht ze in haar hart . 
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Het Kerstverhaal uit de Bijbel, 

voor de jongsten verteld 

l'T 31.; NACHT, Vanmiddag gingen 4e r nog vele reizigers langh 1.1+2 1[4  
wea i- die naar lkthiehem voert, maar tegen de avond kwamen er - 
steeds minder, en nu is de weg helemaal stli en verlaten, 

Was er dan feest, dat er zoveel mensen op reis gingen? 
N. 	er was geen leest. Het was juist helemaal Met prettig. De 

rnyrisen gingen alleen op reis., omdat ik keizer dat wilde. 
Wie was dan 4 lie ke.E:wer? En waariAn wilde hij, dat iedereen op rek 

ging? De keizer was de baas over een heleboel landen, Itict -.e.'n soldaten 

had hij die lawien. veruverd. En nu wilde hij wel eens weten, wiè er 

allemaal in die landen woonden, En omdat er zokeel mensen zo vaak 

verhtlisden, of ,eenels van de ene plaats van ile andere trokken en in 
tenten woonden. had de kei7.1..t- een manier hiMaeht, ilm ook (k naam 

Van. dik. Elle ri.scii. te weten te ko (11C (1 '_ kderitt`n MOttSt Z7[11 naam laten op-

behrijven in die plaats, waar ruit limilie oorspronkelijk vandaan kwam, 

Bethlehem wa$ at een heel uude stad. r.ti er vi.aren veel mensen in. 't 

land, die nu naar Bethlehem mne,,ten gaan, omdat hun voorouders daar 
ba.ciden gewoond, I )aarorn waren de wegen in erelag zi.) vol ge weest, 

Maar nu was 1 t dan nacht ;7emn-iten, en 4•1.  WaS geen en iele reiziger 

meer, die nog naar Be:Jak-hooi kwam. 

Toch sliep niet' ieriert.en.. Op 't velil., tendide van de weg zag je ten 
miltje branden, en Pri..“ lat VIM I` 7,..mie.11 enige herders MCI elkaar te praten, 

Ilun schapen lagen dicht bijeen, en ar en toe ging é&i. van de herders 
rond, goud luisterend, cie kijkend, or alles veilig was. Want, wee: je, er 

wiVt.ti. VilAVen. in dat laini, die o, zo graag een schaap or een lammetje 

witden verslenden' 

k alles veilig?" vroeg een van de herders aart de oude man, die juist 
weer bil het vuur was kennen zitten, 

ja,. !]et k vannacht bijzonder rusig,' ,,Maar je zult zien, alg \vil ïn 

slaap vallen,. dan komen vA.• wel, de widuen!" 

„En. toch" - eit nu kkitl i.le stern van tte oude man hee] dromerig - 

„tt'ich zijn er prolei vn gewee.4, die vou rspels I b e bben, dat er eens een tijd 

zal komen, dat i:r ..rede zal wijn tussen. mens en dier. Dan Y21 de. slang 
niet meer bijten, als een klein jongetje Nero wil pakken om met hem te 

spelen, dan zal de moederbeer niet meer met e;r.n. slag van haar ge-

weldige poot een kalfje doden, om liet naar haar hol te slepen, waar clan 

de hek berenfamilie het kan opeten, neen, dan zal het een tijd zijn, dat. 



gk kler.ne heertjes mul (Ie ka[iles samen zullen. spelen, en alt 1-IIi)C{1{tl"[)Ctt]-

i'.á[ ]11A als de moeder-koe gras eten," ;Wanneer zal dal_ gebeuren?' ',vil 
du de jongste herder weien, >yr' waarg'mn zal dan alles z anders -Ah ?". 

,l)at zal gebeuren. afs dc tneni.12.; gehoren worklti  eies lminers 
koning zal zijn Over 	landen en. die volken.1' „En waarom zullen de 
mensen en {lieren elkaar dan geen kwaad meer doen?" ..C.)irridai ze dan 
?A blij IAD, want die koning aal ons alleenaal gelukkig maken!" 

Gebcun]e het maar eens echt, dacht de. jongste herder. Maar Lulkc 
dingen staan alleen. Maai in de boeken., dat zijn natuurlijk alleen ináay 
verhaaltjes., maar ècht gebeurt zuriets toch nooit r, 

Het was nu een tijdje heel stil. De herders &lachten alle %ier na over 
wat de eerde herder rc, juist bad verteld, 

Plotseling — wat wits dat Ze keken, of hun Vikurtje soms het zras in 
brand had gestoken, want het werd zo [lt-ht — 711 licht 

1 Zetgras brandde ]litt, hel r k k kwam uit de hemel ! -- Wat P4'15 t ICICh 

1)e herders werden hang. Tiet wa.s nacht,. en ze stonden midden int een 
helder licht! Ze verborgen hun gezicht in hun handen_ ... 



Maar toen klonk er een stem! Wees niet bang, herders, want ik kern 

jullie iets vertellen., waar je heel erg blij van wordt: vannacht k de 

messias gebereri, in Bethlehem. Zoek idee naar e.en koningskind in een 
prachtige wieg of in kusthare kleren: dit kin.d, dat de kr,ning van 
iedereen 7a1 zijn, ligt in een kribbe, en zijn moeder beef' hein tR  doeken 
gewikkeld," 

„Net als hij ons rlyns", flittistertk een van de herders, maar verder zei 

hij niets, want ntl was de lucht om hem heen vervuld van engelenstem-

tnert„tre z.i.., God ilili de hoogste hemelen, %rede op aarde voor oneni..en 
van Grids welbehagen" tongen. zij. 

Fr kwam een grote krreugde in 't liart van de herders, Ze. nicklen 
7.c5 gelukkig. — War vos God goed vcior hen, flat 1 lij die engel.en naar hen 
tee had gevonden om hun te vertellen, dat ne de messias was geburen 

Toen het lied uit WAS, en de Fierders 	 wilICI1 Op het veld, 

voelden ze allen een sterk verlangen, naar dat koningskintl te gaan zoeken. 

1:),.en nog keek. 1.1C oude hergler naar zijn schapen, naar dan wist hij: 

vannacht zal han geen kwaad geschieden. Geen wi..,E zal een ham-K'tje 
pakken; 't is. immers (le nacht, waarin de nyessias geboren i5! 

„Kon1)., 	hij, en pakikr zijn stok op, „„wij gaan naar Rethlehem." 

Nog v{›I gij-A:Laten ()Vel" alles wat zij gehoord hadden, volgden g.le. 

anderen hem, gle glonkere weg naai- Bethlehem. 

Maar toen zij daar de stal gevonden hadden, waar een kindje, in th.i.eketi 
gewikkeld, in een kribbe lap..., net vuals de engel had 	dat 't lijm 
zou, tt,L n w;w 't voor hen tilg..t 	meur \Vaan ,11 rij naar 't kindje 
keken, voelden zij een blijdschap, Mi:, groot, dat 	.11.•i• 	aasva' er in hun 
hart een vreugdevuur 1 Ade I. 

„DC. 1114.%511.1_5"  lILJRti.T.C1 e ei 	 gle oudste heuler niet schorre stem, 

terwijl hij zijn handen vouwde, 

[ij heet Jezus", ;Ni Maria, de moeder. van 't kindje, Cnli 7.#2 glimlachte 

tegen de herders, Die glimlach betekende: „Ik ben reik zo gelukkig, 
net als. jullie". „ken engel heek ons gezegd. dat dit kind de messias is', 
verteldl- nu de autist{ herder. ,ja, en Gods engelen hebben gezongen 
van vrede op aavdc -, 	 állEler hem ja de rede, 

E.:ri nu vertelden gij om de buurt verder. Maria 	 Heiondal 
alles begrijpen k.ón zij nog niet, maar .11s zij naar haar kindje keek, wisr 
zij: God houdt van ons afiernaa.1. En dat maakte haar stil van geluk, 

De herders toonden hun blijdwhap anders. Zij waren niet stil, o nee! 

Teelt zij arseheid hathlerk genomen, en weer naaar hun scliven trp 't k eh.] 

terugkeerden, wilgen 2ij 1kt ene: lied na hei. andere. Het leek wet, d 

al die liederen vanzelf in hun gedachten kwamen, C.1.1 Or zij Wel mo.i..s.ii4'n 
Tin en. 

dat wïvs. ook zo. Iv'slimo. alle bEijd5chaj5 	29 VOCItICII, Willen zij aan 

God tonen, om 1 tem daarrriee te danken. 
covENs. 
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Kerstveesiering 

Het is altijd een geiellig 'werkje om keil.  simt 11.• kerglwynni. versic.ririrn re maken. 
Or LIL rokrs fijn een paar YE7S}rbra4IV.11 	.9i9:111 	 .51112111.1al 

hijna niets kosten. Eerst hel engeltje. 
Neen: eii.11.3.1.ukie 2ekleLit41 pap Iel' ,án 21; .ene etli eer %tkikje gouilpapier van 2•E, >9 7 en) 

✓il 'Mime beide stukjes 	uen harmonie& tip. Icersii hut papier Gloorn-iltIden vouwen, d.in 

iedere helft weer Eloorersi.diden kin 	veraer ElFt 1112 i.11.11.r.13. oulleseer 1 Eini bri9rd rijn J. 

Schuif nu het gthki...tpapier 	[ie gCkl.11,13-die papier rei]lat 	hilve.nLariten gelijk k.tsmen 
uil ijle (Indlerkam het trykl4urele 	 oni Onder bet gnuLiparcr 	 Orn EEL 
hoVenik.inE El.r.saien we. 	dra.19-1 2741er eon boogie van bijna 1/ 	en daaronder Lrekken 

▪ eiti 	 ninx•I uk, want fiat is het rokje.. Neem ie.: de kurk; ron een molk-gra-lesje 
en knip een strinik 	r,In lIrt gek teli1Yi1i2 	 Zijn, 	/10.-1 be uel]- 

rr 	deer hoven gle 	plm . dat deel van de kurk, d;.t iu het Ftesjt hLyll ge7ert-n, 

Lin bestekken. 11e1 ssrmokJc plakken 	 ern do á Kleien en zorgen dal de klirk 

goed tegen het papier drukt. Met L.1i 1.1:04' plakkaatverf kleuren 	nu ik ret van de 
kurk (wil :net icon. gebrande siennri 	 19E1 als dat drong i% In111 Faar R[il]je3 voor 

4.igen cn mondje. Van engelenhaar OF War Ilitgerknen watten i:11-  wnl plakken we: „haar" 
op die kurk. Van CCTI B:rofkkie 	 vaal 2 CM 114591:Er maken we een krnomie_ 
\Veer ;Ets een harrnlynitia sem wen en clan 4oirwl1Ct 	 ink nippen als eien serveCjir. 

stem, 4,1-11 de. kurk plakken. Vok-.1-  het lijfje ne:wc:n we .cen gokje gc,u4-1- 
1ari-or van 	7 om. Dat ....ramen we cluormlllevi (I; 	enil. De r een yijiti tlus elL 

sehnijadlers. run (ie kurk te kunnen le.ggen knirreii. 	Ete1 aan de vnorihnt 

in het mlkitk.n 	elk #1} di` K.venvouk.I/Iiin, aan weerakanten van Lk 	 o-ok 
een kluit: eind[e. De ii.j.k.uLten van vour- eis auisterkant worden stibuiln hilgekitipt et: dan 
nog eens !net een LEiikniiKoltje isersierd 	4ei)111L de Eiinsla0oe k om de kurk gi.91iirml 
met ile hinnenpunten 	ho: 2ekieurgie ontlalijfle geplakt zetlat dit er ab een vestje 
E.ELE.L.Ertkt. Cllr de foto b Enit Linea lee zien. De vieugets zijn weur Yah gptisippicr ill aas 

cru' lirkrusonieri. gevouwen, /6-Erna 	bijna helemaal uitgevouwen en in luindel L. 

knipt. Aa:1 Nic achterkant 	engel. we,rilen gle vleugels vamigeplakt. 	.1.e vleugels 
ma.ken 	konirElje am de enge/ iri sk kenUbsarain 	harii5ini. De 	geviiiLlwen 

vleugen. stam in het kaarslicht ~ier .td n ...sanneer we ze eain gLid rairier geknirt hadden, 
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De Vuyelw. NeenleCri ongel kniecri krukje schrijfpapier kl teken papier ; rouw brt 111111.15C 

eij 	de halve 	erop. De emsd.eritani k du% de VOLLW I kin.. De lengte iF fq cm en 
du innigto :An de hin,rnmJe runt van ile 'deugd 0, em. Knip de ve,e1 fik en alla Invult 
Jijnen i>S staart ra vierizels Lu. Vij.ni...s. 	stiniellijnen. 	nu 	dikke stadsnaald  en 
rot Ida stuk v1.111.1-  xttrk 1[0 jrUrA Wipie tukien omheen.. Bij het 'begin even vast Imudérk 
en dan de nadl11 rollen (naar foren rollen). Hol n,  niet allemaal even ver op, de .4- 
kanten kunnen s.vml wat verder 	wi5r4n, 	wat paraffine of war eindimt 
kaars en smelt dat in een ligoortje, Wanneer er gr-i ceg gesmolten 	 ir 

Orkbr te lit1pC11,  <FC.,15 we dat dirett. HL1 kud.tsvel :nog 	 worelen, 
vogel ever: tI.FLtllr, kaal 	Lir uit en .1 1.1.2W hein in lijn model. Rijg een draad om de 
vt5ge[ aan +p re hangen. door het papte].  dicht 	 in evenwicht te 
laren hangen moeten we nu rEr silaari naar lleneden Ixtigen. 'waar her draadje nuk 41[1[1i,  

101;6111J is, iLar het buigen van :..taart ef kop kinnen we lbo evenwidit vrAcrijg.i..n., In  de 
kmthocrin niet III, 	4V.11-11.1 plaate4.2 hangen want dan spie/ten 'e 	Giik .1.43rifler 
kaiurswe zijn dc v‹.igriiit EL! gelirmiken naam.  her Vei 11.1.1i. kt hen Ytul Mooier. 

51. e. 111...:ST - ,)1.1:1F.5 

Kerstieest met een mantel aan! 
(vriiK,:pitveila rni,,),,i` ik. jriisgste n ) 

Dazir waren eens drie kind eren, eert :neisje en rwee jongens, en dit. 
vierclim 	1-11,-t eerst kerstfeest met een minne' .sans 1)at was vresdijk 

raar voor hen, en eerst ook hele maat niet zo Fin:ni:g.. r  

1 IOC }1.  maar trens' 

:lij woonden In es:ri land, heel ver cri ur 	grotkr zee, die Oct.aart 

genieend vvordl, 	het land vaar ze woonden V,ii warm. }-rt.1 was er 

áltil.1.1 waren 	ais in de kassen voor de rropische planten en dieren in 

de ilierenloin. Ddar vinden jullie il•Ct altijd „or') te stikken', en je bent 

blij, As je er %weer tin bent,. koe nwpol k planten csok zijn, en hoe 

spánnend die in.u.si.en er ook uitzien), Maar ja, als je áltijcl. ita Lie warinte 

bent, als ie er bent geboren, klm weet je lennlers niet ancieN! 

1-)e grootste longen, <lie Eddy heette, clEe .s.v..-ts in Ne:dek- tarnt geboren. 

!vlaar 	wist hij niets meer scui, %Ani kij was een baby toen hij met zijn 

Vader en zijn Moetkeir Op reis ging in een schip over die grote. grote :Jee, 

Dok van clie reis kon hij zich niets meet herinneren. 	Kizartié., liet 
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IlliejSie, W35 /I1 'Wi warme land dat Suriname heet, geboren. En Paultje 
van clrie natuurlijk ook „ 	baddvn 'f.k2 /11111 hele leven ge iveiond in he 
houten huis, waar geen alas in de i'arneri. was, en waar geen katihels ira 
stonden ialle en. een gasfornuis in tle keuken). En het helt- jaar door 
hadden ze zornerkleren gedra.5.7,en., ninne-pakjes 	aitijd buts' benen eik  

sandalen. Die sandalen wanen nkt zo prettig, weet je! EEidy en Klaartjk.' 
trokken ze altijd uit, en Paultje „ Paultje gilde ak hij schoenen aan 
kreeg, Maar 't moci‘t van Mammie. Alleen in Inds mochten re 4 lp 	L" 

voeten lopen, or op slippers, die ze overal verloren. Die {linten hangen 
ook 7.0  I0:1 aan je voeten r. 

Natuurlijk wisten de kindrren wel, dat Nederland bobtond! Want elke 
keer kwamen er brieven. Zij mochten mee naar de post om skie te halen, 
t.:n Eddy mocht dan iner .1.1•• sleutel gle brievenbus {}kenmaker. Er waren 
er hele rijen,  iiain de b ui _...cenkant van het postkantoor, allemaal vierkariii. 
hokjes met een gluen ruitje erin en niet cijfers erop. Ik  bui, van 
Eddy's Vader had als nummer (30, eL de bus van een vriendionetje had 
roo [ - Dat was ngSgrnociier, dan kem je aan de Nprookjes denken igan 
nacht ! D brieven uit Nederland kwamen soms met ik' bost, die imiertijd 
ook Vader en Moeder en Etlglii had meegebracht. Maar mrt-iigta[ kwamen 
ze mot de luchtpost, met h4 t 'olie tuig, Pakjes, voor verjaardagen en 
Sinterklaas en Kerstmis:, 	kwamen cover zee, en die werden txik nier 
in de brievenbias gestopt., die moest je Dr gaan halen bij een heel ander 
kantoor, waar ?.L vroegen w.at erin zat, en. waar je soms nog geld moest 
betalen, als je een cadeautje kreeg van Oina uit Den klaag. 

Er kwamen niet alleen bi-leven, 	kWanien Ook ansichtkaarten ,woor de. 
kinderen. Die werden door Oma tm de Ooms en de nntes gestuurd, en 
daarop kon je zien, hoe 'E er in Nederland uitzag. Op die kaarten stonden 
hoge torens en blouinbollenvelden en jcnivns en TTLer.2ijeS uit Volendann., 
en trams en treinen 1 En. de drie kil ieren bekeken de ansichtkaarten heel 
aandachtig {al hiel! PaiiIk je. xe StYrrtS op de kt}liji want Ze wilden vliciOn, 1.14.he 
het er in Nederland uibtagl Ni yo-utlen zij immers ook heel gauw naar 
›ma gaan'. 
Ze zouden niet reizen met de virote bont, ze veriirokken met de vlieg-

machine. Als zij met de boot gingen, dan waren ze juist niet Kerstmis en 
Oud• tinNieuwjaar iniddenop zee, en ais 7.12: vlogen, dan kwamen ze nog 
nét op 'rijt-1 om bij Oma kvrsijkest te vieren. 

ja, no begrijpen ii.dtie eCn beetje, koe het kwam, 	Eddy van zeven 
en Klaartje van vijl' en Paultje van drie. jaar, voor 't eerst kerstfeest 
vierden niet een mdntel 	_ 

t) jongeirig, wat voelde Lli 3 grongl raar 1.illidCr je. voeten, als k  pas uit her 
v I igigrtuig kwam egestapt. En wat was het kipt:1d! Want Máribnic had alleen 
maar wonen sL,ttLtoebrrigl, 	v.,interkleren nu eenmaal beter in 
een kond land kinat t‘kopen clan in een warm Land. Oma :irlas 	ne! L 
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kalers, Die droeg Paultje naar de jijt-o, Pati I je nieide en proestte legen 
de mantel van Oma, want {ne was helemaal 4aTr kriebelig bont gemaakt._ 
]n de auto nati een kacheltje, ervaar Lle 	klappertanden Lock nog 
en Moeder en Vader klappertandden gelukkig ook een beetje, want die 
hadden ook geen dikke kleren 1 

,,Vriest hetZ.-  vroeg Moeder aan Oma. 
,,Welnee, h zei Oma, ,,maar er kon wel sneeuw in cie lucht átten. Sief 

je eens voor, jongens, dat het set luwde met kersiinis. Dat zou rijn 
wezen!' 

,s ja Oma," zei Eddy gehoorzaam. 
Eindelijk kwamen .e  bij Orna >s blits. Toen +xas het pas middag. maar 

de lamp brandde al in cle kamer, en VC31hl" fIC ratrivit waren flt/WekngOr-
dikken, die Oma diUht-trok. In een glimmend zwart ding brandde vuur. 
Dat was. nu. CC.rikadYCI. Maar er wits een radio net als thuis, 

„Nu moeten juffie eens in de voorkamer gaan kijken!' zei Tante Toos, 
Die hadden ze dadelijk herkend van de 1-c.no's. 

„Waar is de voorwal?" vroeg Klaartje. 
Tante lachte. Het was immers geen „zaal", het was gewoon de zit-

kamer ... Tante nam Kla,trije bij de hand Cil Paultje op haar arm. In de 
an was het weer vreselijk koud, en in die voorzaal van Oma ook, 
,flebben jullie air-conditioning?" vroeg Eddy,bij ons was her bil de 

tandarts altijd zo koud. Jullie moet hem niet zo hard aanzetten, Pappie 
zegt dat liet Met gezond is!" 

klaar toen verg-aten zij de kou toch 	want daar in de hoek, hij het 
raam, gloar mond een kei-mbo-om, een echte, en zo rnokli, als vo nog nooit 
gezien hadden. 
▪ ladden jullie lvel een kerstboom in Paramaribo?' vroeg Tante Toos, 
.0 ia, een rasuarine," vertelde Eddy. Maar die ruiken niet 1.0, en de 

takken zijn ved slapper en de naalden zijn htSa lang, Is dit 4,5vn Hollandse 
kerstboom, til- hen-en ;unie hem uit Amerika?" 

„Ne,,, dit is een echte Hollandse. Zo gro...ien ze. hier in de bossen, 
ereel de Tante. 
Je had 7.0 wel eens, hoor, in Surimurw," zei Eddy, "maar slice kwamen 

dan met een boot uit Nederland taf uit Ailledka, en die waren 
duur. We gingen er wél naar kijken, hè Klaartje, bij Kersten in de 
winkel_ En dan rook '[ daar net als hier." 

Ze moesten de boom nog even goed bekijken, en proberen of de 
klokje: rik ,:rin hingen wérkelijk geluid gaven. Toen gingen ze weer naar 
de karnei' met de kachel. Ze gingen eten [is dezelfde kamer, Oma had 
geen aparte eetzaal, en liet smaakte. wil lekker. Alleen de. sinaasappels. 
en de madariintjes die ze ,,toe' kregk,n, e.n. die er zo prachtig oranje 
uitzagen, waren niet lekker. 

„Danr zijn onze kincieren in Suriname teveel mee verwend," zei Vader, 
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Fen dat begryt-p 	1 k X 4 1 , v,..int zij had ,xel eens een kist met Suri- 
n 	 kaamse sinaasappelen Oe 	 I i 	grehe 	 schil hadden, 
maar die veel zoeter en lekkerder waren <Jan [14*. j 	,111.1.1.,Appelen clic 
je meestal in Ncderlancl kunt kopen. 

Avonds vrerden tle kinderen in de kamer Ilitgu.klek..1 	i 

en toen kregen ze allemaal een rost: L.chre.icl hemd aan 	(1 	Eddy 
kreeg uen wit, maar Kluirtje cri Paul toch rose, [Eet kriebel,b. 
net aft da mantel van Orisik, 	1},ijultje trok het ganw weer m1-1. zijl' 
Firma. Maar dal. mucht niet, ze rn<letirit in een koude slaapkamer ,Lapen, 
en anders ziDuEle•ri ze ziek w ord.en, 

Iet is veel te Ling!" jarnmei-iie Kiamije. Maar Oma ze-i, clat het ni..t 
goed was, en Mammie sleed onk vresdijk enthutiNi,kyi. 1.n rij; gAi oma reus 
een zoen voor die afschuwelijke kriehd-hemden, 

Oma had ze e.l>reisl„ weet je, en dat wi 4.-en reusachtig we..rk gewoest _ 
Voor elk kind waren .r drie:,. „Want," zei Orna,,dat hoort: snift in de 



was, 	in de kast en é:én aan je bast'!" Dat was con heel eitiderwets 
rijmpje,. en daar moesten 2..e toen alle•inaal wel nin kaehen. 

'filinte Toos had drie flanellen pv..lin.ifs al op 1.1: stoel hij ;le 
. ).an konden le 	 i• warah aLlialrelkera. 1-:en blauwe mek 

vi:P011' FAdV, Oen rose, met 'witte.. kitnfrilittjeS sl1 [AdtrWt! 
1)1141.1.M1C1 	31101" 1Cla3rtiC: en een lichiblanwe: 1111.'t F 	 er1 1)1>ei•je; 
voor Paultje, 

Manunie fluisterde tegen de kinderen, slat zij er i)ma en Tante óók een 
vo4.1T ntoes.ten geven. 	dat wilden zij ook wel, want dit- pyarna 's 

43 Ark•li beeldig rri 	7i4:111 Maai.  niet prettig orn Alan te hebben). 
,,Ja." 7.ei Tante Toos, „afat is allemaal al pre.gent voor Kerstfeest, 

jongens! Oma breide (k hemdjes, en ik naaide de pyarnais tcien Jullie 
nog in Suriname waren, Want we vlinders hes ?d.i heerlijk, dat jullie 
kwamen! 	iigi er voor elk een. kruik in bed, dat i4 lekker -warm n ;In 

jullie 	 " 

Wnh maar goed, ,lat Tante Toog gewannseliumd liad voor die kruik, 
en dat Mammie (le dekens ilitd Opp.Siagen om het ding te Jaren zien.. 
.3...nclers; hadden re stellig gedacht clat er een been in bed was gekropen.. 
..-en poes of

. 
 zo! Ja, l}.aulije'' kleine kruik zat in een zak, die een konijn 

▪ Len wit konijn niet lalise wit-met-rose oren en rode ogen, Paultje 
kon het dan ook niet liver zijn hart verkrijgen cim hein aan het voetenc•ind 
te kater Liggen, en voclra Mammie, Pappie, Oma en Tante Toot, de 

kamer uit waren (er mocht eelt klein Jichtje blij-Len branden op de 
gang, en de deur blekA . ope..n., omdat JileN nUg z10 vreemd was11 viste hij 
het witsi konijn op eis tuet zijn. wang tegen liet warme konijn...Ia-olietje, 
dat wel hard maar toch 11e1" was, sliep hij in. 

1)1- ..olaende (lag was het 2 4, (leeemlacr.. De lucht in Nederland was 
inde kauw van Oma was 't 'g morgens zO donker, dal klei licht 

op. mliest. 111 SurindirLIC MpCChit'il ilt k1:111 keren fPni hall.  zi.tvers al heerlijk in 
de tuin, ad ism zes. uur al np de veranda, waar 'Ie een plank hadden voor,  
hun speelened„ en waar 1:.(Icly en '<taartje El.i.delijk. ak ./.t• wakker werden 
naar toe gingen. Daar was 1...ei1 poppenhuis e eert pakhaai r‹ 	een winke]. 
1•111 de pi•ppeLiCS, kil(' 	WOOnderii, werden elke .«winst door Etkly en 
Klaartje in een duim geltiL&_ Dat 	 !WEL ' 21 MorEiens moesten zij 
natuurlijk ook opslaan. Ileerlijk was het 's morgens nip de veranda, clan 
tjilpten de blauwtjes in de hoge struik in ile tuint 	dais. ?,.-k t de papegaai, 

die Flora heette, te gillen tegen de eerste P:insnij...stralen. De poppendingen 
zouden later af/es-naai in Nederland komen. Mammie bad ze in de grote. 
kist gepakt, die met de boot kwam. Maar hlora was in Suriname gebleven, 
hij Tinre Triattne. die een grote ruin had, waar hij heerlijk in klimmen. 

kon en vrij mocht rondfladderen. I-[ier 	Dk.m. Haag was alles 's morgens 
al heel andtrs. 

1-her riep Marninie niet, dat je dadelijk, ,,opschutten nu!" onder de 
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<louche moest van, hier kon ie niet op blote vorren in je pyama buiten je 

bed gaan spelen. Maar je inoest zr.iiet onder de dekens blij4en wachten tot 

Mairimie en Tante. Toos kwamen. J )ie hielpen met wams.:n en aankleden. 
(-).„ het aankleden was érg. Je 11H {..11. YOVd i' aan>  en alles ver elkaar F-wen. 

okken 	schoenen, en 151::10Ctl.C.11 Maren 011CCIES 11.0 naam gewor(len, 
17LI 	dikke sakken,. die Oma nok alweer gebreid had, er nu hij moesten, 

14: tenen deden er pijn van. De kriebel-herriden Lieven aan, er kwam zelfs 
]11>2. 	dun, wit hemdje over hei' n, Oma wi, dat moest, anklers blies 
de mind door nl dat gebreide goed heen, En dan kwam er eun. broek 12.11 

t'Un trui. Vutar Eddy en i'aulti,e en 	laartje alleenaal haast hetzelfde, en 
dan nog een ti maan  

„,W1.2. gaan vanmorgen dadelijk kleren kopen," zei Mammie, „zodra we 
onthetk:n hchhcn gaan we niet ik auto de stad in'', 

Nctg ]neer kleren? Zo hadden al zoveel aan, dat ze zich nauwelijks 
konden 1-kenvege.n, Ze liepen als ti aI1e, stijve poppen met hun armen eun 

eind van hun tig, en hun benen in die broeken en kousen en schatenen 
voelden zo raar en 7XF zvyaar 

1-let Ot itbiji 'WAs prettig, zoveel mensen aan tafel, Oma en 	'Paukt, 

Vader, Moeder: en ile drie kinderen! I laartje telde dat er zéven MenSen 

Weiren, 

.0. en vinniiikit.fag zijn er: nog 	meer," zei Oma, Clan komen Oom 
Hans en Tante: Bertha met het lidere Klaartje clat kindje  heem, Met zo, 
omdat ik geen andere naam kan verzinnen, maar omdat Oma Klam 

heelde, en ze allebei naar haar genoemd waren.„ 1 Lt Tante f feily kramt 

met Oom Sjoerd en nie.t Tiiiisko en Herman, Die btijven hier dan alle-
maal boterham-ellen en kijken bi) de kers Llii.M.P.1111 

,Vanavond zal ik ze wel tellen," zei 	 „Zoo uït mijn huold kain 
ik het niet_" 

Die cermc dag in Nederland, die dag vi:hiSr Kerstmis, die 1.1.6c'sg om. Ze  

%varen met de auto naar de stad {II ze kochten jassen en dassen en mutsen 

en grotere schoenen. Le mochten allerlei kleren meteen aan, maar 

Paultje IrtuUe, en riep: „Ik is toch zo mer›.....1„ 	Die arme jongen was 
aan al die zware kleren niet gewend. 

Ze reden met de alibi' langs de drogisterij waar [}tam [lams +Noemde, en 
in de winkel 7_.:Igen ze Oom, die ze tin voor 1.24.''n. erl3tilele, 1'n hoven waren 

- raat L' 	t kkir: Klaartje dat ntig in de iaat zat. Oom f lans lues] je heel 
hoog op.,iller5, je bent 7.e, 1 kht als een veertje, mui 	zei hij tegen Eddy. 

En tegen Mammie zei hij, ,,We {uilen die bleekneuz.en van jou hier eens 
lukker opknappen! 1 r ,. •  

Mammie kreeg nok nïeirivi: kieren en Pappie 4.1.0k. je kende hem haam 
niet meer. Drie dagen .geli..den liep hij nog mei een wit overhemdje aan 

met korte mouwen, en mi was hij net zo'n meneer als alle andere mune. 

reil, met een dikke jas en een nieuwe ntw+il! 
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1:1'211. ding was erg prelLig vdEl Nederland je hoerde .5 migliiags tenminste 
niet naar. bed, Alleen 1;Atiltie ging CVC11 •ilápCtri, inajkr Lells Pappie en 
Mammie bleven op. 

„Omdat er zoveel te doen is, of rusten iulli iii 	rderland nooit ?" 
informeerde Eddy. Mammie zei, in Nederland rit,tti- jt aileen als je erg 
inoe W2 R, 

Het was echt, zoals Tante Toos had voorspeld: 's avonds waren er zóer.el 
mensen! Maartje probeerde ze :e tellen, maar 't wilde niet lukken, ze 
bleven nooit eens rustig allemaal op hun planli.. Alleen onder het eten. 
0„ wat was dat gezellig aan de lang-uitgeschoven tafel, waar Oma had 
gedekt met kaarsen op takt. En toen 1t Op wast  en Oma met de Tantes 
alles had opgeborgen en afge.wassen, toe.n gingen opeens zachtjes de 
suitedeuren naar de zitkamer open, waar het nap ook kkkcr warm was, 
{.} mulat daar nok een kal:hel brandde, en flans straalde de izt:rsthonin mrt 
tientallen lichtjt.s, Oom Sjoerd had een vlooi, waar hij, op speelde, ck-
zerfsie kerst[iecljes, die al wekenlang ot.k in alle Surinaamse huizen hadden 
geklonken .10-or de radio. En ze zongen allemaal mee. Paultje fit hij 
Vader op schoot en Kb...i'tje was door Oom Hans op de knie genomQ.n. 
Ze had het eerst wel een beetje vreemd gevonden. Ze kende hem 
eigenlijk niet. „Nu hebben wij Aellei een &laartje-, ei Uo2n tegen 
Tanle Bertha. 

Orna liet zich door Tante Toos de Bijbel aangeven, til daaruit Jas zij de 
kerstoesehiedeni$ voor. .la, Cas ze we] ve.V.,r? Ze keek haast niet in de 
Bijber. 1dciv merkte het hen, „Dat komt, omdat ik dat verhaal 7.6 vaak 
hel} 0 v-ie:J:en, 'zei ()ma, „dal. ik heL bijna wel van bunin ken, lieve jongen!" 
Mammie vertelde over chr kerstavond in Suriname, Over de :asuarine, 
en de kaarsjes, die helemaal slap werden van de warmte, en over de 
straatmuzikanten die langs sle huizen kwamen. 

„'sWe hebben voor jsiliit allen een kleinigheidje meegenomen," zei 
Mammie, grr.ste dingen konden niet mee met het vliegtuig, dal begrijpen 
jullie wel ! Pappie haaide het pak, op uit ik kalapkatner. Voor alle kinderen 
kwarn er toen een mooie, aiinese Lampion te veenschijn, en voor de 
beide nichtjes en ik neef 4 MI k nog elk een Indiaanse ,,paarpot. .(Zo op de 
manier van een spaarvarken, maar dan van rode klei gebakken, en in de 
vorm van een krokedil, {11.111 schildpad en een varken) E.dily en Klaarije. 
N•ri Paultje hadden er ook eik .één, maar die zaten in de grote kist met de 
',ei-huizing. Voor Oma 	er een goutleu speldje, en vix ir sLe Tankt's 
allemaal een ziiveren, <Jona Hans kreeg een Inwaai van allerlei ver-
schillende soorten hout, en Oom Sjoerd kreeg zo een briefopener. 

Ze waren er erg blij mee. De.  kinderenx mochten van Oma een kaarsje 
hebben in hun chinese lampion, maar Tartte. Bertha • Y. e i dat ze hem om 
't ele7t:risehe lampje wade doen op laartje'R eigen kamertje. Fri toen 
vcmden de Moeders dat allemaal het Jeu kme, 
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„En voor 	heb ik s'.]ók wat,' zei Ooin Hans. En weet itr wat er tóen. 

kwam? Dat raad je 	. 1 ! Een 	 strute 	vul... 
Sti...1 je vno”, dat ie dat als 	 r. r  r_ 

Pappie lachte tranen met tuiten om die malle Oorn hEai, i. 1".(1 Eddy 7. at 

er heel. sip naar le kijken. Maar McSes was Mij, en 7.C. heinofde Oom dat 

111- elke morgen 4.15.' kinderen Cc 11. hap ',nl ZOU 11.e. lief] , omdat zij oir) 

bleek .ca en. 

„Met een flocrpi.e. na, " i Oorn Pwe1 er.n%tiz. 0, en 1.;:n., ti.:men kwamen 

er fireerIS 7.2 ki CR met á Ile Jekker e dingen, cfle er in de 	#is'o'i j te krijgen 
waren, tevon.r.quhijn, al.re_soorten timp en pepermunt en jujul-}es„ Ja, toen 

vonden e.e. Oom I lans tEkh wei weer een grappige, aardige Oom, 

Ilel w..»; ládt, loert c.k kinderen eindelijk naar bed giEigen_ 	1.0 ,A/ 

bUg651 tutu het Keri`ritreebt IrCi[tdiik 	__ Mórg4211, s[an zolidC11 zij met 

Oma meega...in nao.i. cie Kinilorkeirk. „Maar ik hel) geon witte jurk," kei 

K1.urtje onder het uitkleden, 

„1-'. en witte jurk 7' vroeg Tante Toos verhaaml, 

„Nee r. En dat met toch immers met Kerstmis?» 

„k (IA tnirsbáfitm 1e in Suriname?' vroeg Tante. Eddy en Klaartie 

knik1A.n ijverig. ,Hier niet, hoor," rrog.stte Tante Toos. Hier heb je 



gewáite jas? G ee nwit te ?" 
„Een heel gewone ..." 
Zij lagE...nalonekr (le dekens. ra Ultje viste zijn konijn weer op. 1-Tij zoende 

here zelig, maar 'r 	niet 	S .'r kwamen haren van in je mond. 
1)e deur van de kamer stond %veer open np 	kiurtji.- en ht-1 

hrantl.le tiaar, De kinderen hoorden Oorn Sjoerd 	Tante lit.tty weg- 
gaan. Oom 1-lans en Tartte Bertha %varen al eerder vertrokken, omdat 

kkine 	 Slaap gevallen 
1:.41.1v hoorde ()urn nog zegge-n r ,,'t Worth een witte Kerstmis, clenk 

En hij. piekt:T(1kt er even over Lir24.11. . 	k[wi. (1.)1 nu, juist 7:Onder witte' 

Maar het was toch waar „ , Ti ben ze wakker tverclen, zagen ze het. 

IXt hek wereld had eere witte jas aan, cen witte jas voor kerstfeest. 

liet was licht in 	ktmer, gloor al dat wit ik:n-buiten. 
„Dat is .1111 meeuw - 	zei Vader. 1:111 hij nam Ktaarsje en Ldlly neet 

war buiten om streetiwiminen te maken,. up ;straat. Het was jilitnmer, dal 
Oma maar zo'n ic ein. tuintje had, anders had V.atleir vuur Paultje een 
snuellwrslom zi.`111.121kt, 

Vader en Moeder gingen 's morgens inet Oma naar ijk kerk. 4,11 Tante 
DS Weef hij tle kinderen. Eerst ad ze. het druk meil hedden-oprnaken 

en .11inwistat ert koffiezetten. Maar daarna 	 prachtig kerstverhaal 

voor. l let vva rk..1. uit, toen (›rna thuiskwam, 

,,F 1 VitaS ti> **ahoi 	. 	" zLi Hdy. 
hoc vinden jullie rak 	Hollands kerstfeem ?" vroeg Vader, 

„Grappig," zei Kilartje„%remAiijikgrappig dat je een jas aan moet en 
geencen:, een witte jurk. Ik begrijp best, dat Onze Lieve Heer het laat 
spet  J'. 	. . 	nu is alles zo 5{.75(51.k11 ITIS•t KeIrStreeSt brt  dat nariet to.ris ?" 

Oma had het gehoord, Ze trok haar naamgenootje naar zich toe, „Ja. ''  

zei ze, .1glat rneStti! "  

boRik 	 M I-:1 hl, N - t: Mi 1.5i MA 
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„God wil liet” 
Een verhoca voor de ouelstca uit dc tijd der kruistochten 

1)00k. St. OOSTRA 

Als je de kaart van Frankrijk bekijkt, dan vind ie aan de as..eikiist twee 

rote schiervilan<len, die ver in zee iiitsteken en die - dat herinner je je 

wel win de nardrijkskurmieles - Bretagne en N arm:1.1E1W. heten, 
oora Norrnancli;.! heeft in de obilassiaren clt aarmlacht von de hele 

wereld up zich gevestigd, omdat de geallieerde troepen daar Idniisieri. 

je ouders zullen 2iC.11 ilog levendig herinneren dat we na die invasie 'Can 

6 juni i 944.  met grote pat ning afwaichnen of het de Amerikaanse en 
}=vogelre. troepen lekken 70i1 om van Normandië int Parijs te bereiken en 
dan verder heel West-i7Airopa ii ook ons. kind te bevrijden van ik 
Duitse onderdrukking. Je weet n1-1 dit het gelukt is en dat we al weer 

jaren in een vrij land leven, maar wij ouderen wigten het in 	zomer van 

1944 nog niet en WriC Mien met angstig kloppend hart af wat er (t1 sli e  
landing iii Normandii.: nu verder ./..ou gebeuren. Vooral ik gevechten 
rt.indom Caen, de hoofdstad van Be ,.nelen-Norrnandi hielden (ms in 
spanning. 

Je ziet dus dat Ntirmand.ië. een zeer belangrijke rol speelde in [le 
lamste oorlog, maar eigenlijk heeft net dat altijd gedaan dnnr 	hele 

gesaded,Tik heen. Uit opgravingen in die streek weten wc dar Nov. 
al keel vroeg bewoond was, in later dagen, in de tijd van Julius 

Caesar, woonsten er de Keltisae 	 olie na hun onderwerping 
v. Chr..) heel veel ileVernarnen van de RiMleinme beschaving, 'reuk 

e e uwcol <laan ka het KorneiTise ge.r.ag in betekenis afnam, nutakt4j El i er-

rnaanst, :-.Lainmen van de gelegenheid gebruik oin zich daar te vestigen. 
Heel wal Normaindi1.ini, wdrer; in die tijd dl Christenen, maar de invloed 

✓an cIere Germanen hield de verdere verbreiding van het christendom 
tegen. 

De franken veigten 7.ich ira Nnrmandii; te handhaven, maar tussen seio 
en 9oci begpnnen 	invallen van de Noormannen, aan welke ruwe 
klanten Normandli' zn naam te danken heeft. 

JEE tart; wai.; heel NorinandW 	dc woeste krijgen; uit het noorden 
bezet. Karel de Lenvoudige van Frankrijk moest in gi r de Noorrnat 

Rally als leentraan erkennen. eerst met de titel van graal; later met die 
van hertog en weldra kreeg 1./..ntlio nok heel Bretagne in ken onder '1:OOI--
waarde dat hij met zijn onderhorigen ehristen cake[ worden. Bij zijn doop 
narat hij dc naam Robert aan. De-  diristellike beselia.ving deed hu land 
snel vooruitgaan, maar de hertogen 4111 Norrnair3dii5 waren niet altijd 
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zulke ceht-uhristellike broeders. D vijlde 4..kpvolger van Robert de 

Noorman., werd zelfs Robert de Duivel genoemd en dat klinkt nu 
bepaald als een crewarn 

1)c.... 7.410.11 van d 	Ril.[ 1.1-1 de 1311i Vi.11 wns Willem de Veroveraar, cfit in 

1.066 E...nu:eland verovenle. Willems oudste zo n Robert volgde hein in 

1O 7 op iit Norritims1W, terwijl 1,f{.1-11 	 1.0.11.11i H.1.11-US. .11.1 heerstlappij 

over Engeland krt.eg. 

Dev.e Ittrhi.n van Norinantlië was (14.11 CIITNiig christen, maar zijn broer 

Rufus van EnrPeland dacht meer aan eren macht en geld dan aan het 
christelijk geleicc!' , 

Zo kwam het dat Robert heel N.111-211.121{1W vr-pandde aan Itides S7m 52...e.ld 

te k.riigen 11..{)or een eroot plan waal-n-WC hij Christus wilde dienen, [..11 

hiermee begint onste eigenlijke vertelling en 't zal je nu zeker niet ver-

Isronidercm dak die een aanvang neemt in 1k oude su<1 Caen. 

Ik eerste korstdag van het jaar rota was cel 1.eer bel...indikt' dag in 
Caeil. Een zrote maks n10115'  ll h1.11 zich  uur ,7 I» 1-  id in sIi 'kathedraal oom de 

hoogmis op kiet Kersffeest bij .t wonen, trwi. 1- Lia n di: 4 lit-nst %vas al :ge-

lopen gingen de rnerrse El niet, ncials ge‘vnr,nlijk, naar huk doch overal 

op h1.11. plein voor cie kerk bleven groepjes ouderen en iningeren staan 

11.1-1.11.t1F1.0V•1:1" 21.114.:5 Vvat ZiCh 	 in {Jr kerk bil. ailgesipeeld. I.) kinderen 
hadden 't vooral over cle honderden kaanien, die. 't halfdonker V..1.11 de 

kat hu...draai 	ornetkit.erd tot uen zee 4.1.111 	C.111 Ok er de prachtige 

kleren, die ile priosters dringen en de ktileitre muziek van orgel. en koor 
en natuurlijk ook over het oude en altijd weer nieuwe verhaal van 

Chrisii 	ge E}C}11r CC met de boncischap aan <1.e henlers dar er vrede op 

aarde ztitr Zyn Vil.(3t- alle mensen in wie God welbehagen had. 

Maar groter nog dan de betangstelling '5,11}{3 r de prachtigy Ito<3.1141rii%., was 

de opwinding van iiruderen en iongtiren beidt:, over SIC toespraak, die 

Peter, de kluizenaar, aait het eind van de dienst gehouden had. 

Het was een vreemde, wat ruwe versehijning, olie Peter van Atrllens,1  

maar zijn persoon maakte zo'n indruk en. de bom 	clic hij kracht, 
legde zo-nier beslag op cle kerkgangers, dat alle gefluister aan 't begin 

Vali Zijn to%:sprank v%:rstneride en allen, je.ng 4 :n 	 lui,lerden alsof bun 

let en er van al hingen dat ixáis in zekere zin ix kn. 

Peter vertelde hun dat het E ledige Land bezet was door 4,1.e Saracenen, 

de Turken en de Arabieren en slat z{-11s Bethlehem, de geboorteplaats van 

Christus in handen was van mensen, die 	haatten en die degenen, the 

in Christus geloofden, morce.1.1 vervolgden. 
David, die ook in IkAdehein geboren was, had 	 de larnnoeren 

van slee 	di`.4..• bij als herder5knaap vveidde, gered ui( de. muil van de 
leeuw 	dan het christondi pm van cinzt eij o l frï verwt:eki g/at liet niet 

thirsili-okt 
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meer in stam is de gelloortestact van onze Heer te ontrukken aan de 
macht der ori,..relovigen, 	de pelgrims er ln vrede kunnen ver- 
toeven?" riep hij vnl vk.:rongwaAriiging, „Wie. trekr mee,  ter krinkvaart 

tegen de Mohammedanen., ilie 	sarik[IdtWinci voi:tren in 't I Ieilige 
Land? Bedenk: Deus Nuk! 1  God wil lied Wie meldt zich aan? Wie?" 

Ve[cri. vi)cidusi Lie kras lit. van olie roepstem orn God en. Zijn kerk te 

urn VAIákkets. en Onderdrukten tel bevrijden 	urn alles op te 

s..tkren ',00r dit grote doel. Hoe kon ie hienlp cenvinldig ,,,seen" 
zeggen.:.-  Vooral de jonge mannen en de grote jongens voelden huin. hart 

L 	ti b,iirikak HDL'vos vide" nf J).é-nLes wnele, 
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klreir staan hij de gedachte gehoor te geven aan deze oproep, Fi'  waren 

er zelfs die op die'kerstinorgen, na afloop van de dienst, toen ze .samen-

groepten op het kerkplein at diep in zichzelf . ...vhsten: „ik ga! Deus vult !" 

Onder dezen was Raymond, ‹Lit onder z'n kameraden de bijnaam „Le 

1  had, dat Ï.43.veul betekende ah, „de goeierd". 

Hij was. 44.-n grote jongen., Ilink tilt de kluiten ge,,assen moe t lichtblond 

haar, 7'1"2. Mativve ogen hadden iets (Irornerigs, iets dat z'n vrienden nooit 
begrepen. Flij stond met zijn nig tegen een van de pilaren van 

't kerkporiaa1 en rijn ogen staarden naai-  de Men tgte M;(13 je kon aan 
hem zien dat hij geen. mens zag_ 

L.en paár van z'n vrienden kwamen op hem toe en een van hen zeil 

raag Raymond maar_ Ik ben er zeker van dat hij gaat, Al zal hij er z'n 

ieven 'hij moeten t.rlie,frn, hij ál 	Turk 	ii121 	 t'.  

T_)Lt dit een beetje plagend werd gereld kwam vooral doordat Raymond 

- al wist hij hehooriijk z'n mannetje te staan - toch nooit, zoals anderen, 
helwit was op vechtpartijen en p2.5; t C Inig.5.10eg 	 uit 11.04 	4'.e t-  du t 

anders kon. 

Le %tonden daarom allemaal verstomd, toen hij zei Aa, ik ga, Dens 

vult!' Dit rustige en zekere anlwoord na4.1den ze von hem allerminst 

vernmuln_ f.& konden ook moeilijk verstaan, hoe diep Ra,!..mond be- 

wcigen. wat,. (k.o. 	woorden van Peter van Antiatis. 

het nar g een hele tijd t ltturele VOC-n' alles klaar was voor 4k tocht, 
k...ram Raymond niet terug 4.)p z'n hemtkiit en toc-it Robert, de hertog van 
Normandii tenslotte optrok naar het ecosten, als aanvoerder van een der 

kruislegers, belsoorden RavmonKI en enkele van zijn ...Tienden Lot zijn 

ManSChapprn_ 

De lange en zware tocht, de aanvallen en de. belegering van NieL'm en 

Antiochië, alles wat de inannen onderweg zagen en wat ;te nice-

maakten in Ir rti.we soldatenle,en, deed meer denken ni liet werk van 

gk duivel dan aan de wil van God. 
Toch rAvijfeltle Ryvinond niet aan het grote dn.el k,n was hij zeker van 

een goed einde, T{ij beschrinwde at die ellende van het ogenblik en ook 

alle onrecht en wreedheid, door de kruisvaarders begaan, als een voor-

lopig kwaad, klm zic}s ten goede zou keren als 'L itKntl bereikt was, dat 

doei dat intiti rt in Go&] +kil besloten lag; 

And iochië 	in. jklnl 1.09S en de k1uisva,i iders hadden daarna nog 

roaandyn nodig onl zich uOr ic bereiden YOOF verdere aanvallen. 

IlaylVD1111 kv; verbonden aan een voorrust ten milden van de stad. Op 
een donkere avoncl in r eend van dat jaar, toen ,ren van zijn kameraden op 

wat;ht stond, lag Raymond in z'n tent, maar hij kr.an niet slapen door een 

vreemd gevoel dat er iets op een of' andere wijze niet in orde was. 'lij 

1  Uitspraak: Le 4o-e, 
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skiind op, Onz op onderzoek rilt en vond zijn kameraad in die.pe skaai} op 

7ijn post, terwijl een groepje vijanden naglerhij sloop om hem onder 

schija Ie 111111411. 

Raymond sIoeg onmiddellijk alarm en ierloNte zo zijn %Tiend van een 

zekere klcaod. Maar bij de belivrrekulseling met de vijamlelijke stridaten, 

die last walgde, werd hij áfzesnerien van zijn eigen mensen, en •- 4.bveri.lekt 

met wonden •• 4.-b•rue.i.angen weggevoerd, 

Tot zijn i•eu.s.vorkdk-i.inE,—  en wekte rbplucbting werd hij niet mereeR ter 
eiexit] gebracht, maar ?waar gehiïekl IT een paard gehiinden en meel ge-

werd door een paar mannen, tik zuidwaarts trokken, 

Nu begon voor Ravingtrlt1 een ontzettend pijnlijke en vermoeiende 

torlid. Ze trokken 	placvlb tot plaath en. hieven sorns een week of 

Langer iia 4..en wat groter dorp d.d.  in LTE1 kleine stad. 

Een van deze halte.plamsen lag aan een grond. meer, omgc......n door 

heuvels, die er nu, in de droge zotnermaantien, versehrorid Hitz.igen, 

,Pit is het meer var, 	 verteldt..: zijn 1-bevnker hem en al lier L-k•il 

van zijn wonden, c kic maar niet genezen wou., hem geen tagt+r{hi E k dlOni 1 12 

pijn Lal gil tVáN hij uitgeput eloor de lange Lucht, toch voelde 1-taymoriti zijn 

hart van blijdNuliap slaan. Vanaf het platte dak van het huis waar hij 
hewaakt werd, kon hij eer over 't water f.ïc,n en dromen van 	dagen 

toen jr../11.. ....vn.  daar aan Lie ()ever wandeide, Ver in 't noorden rees de. 
ineu .sneeiTys [bedekte top van I.!Cn hoge berg V00.1" hein op en tichitterde 

regen }]et blauw ván 	lucht_ 

„Wat is dat voor een berg ?" vroeg Raymond aan cie oude ..1.ral-kier, 

di.e: hem bewaakte. „Dat is 	1-ferrnon", zei de eiude mán. Fen grote 

vrede dalaIde neer in ' t hart van de gevangene: „ik her mijn ogen op 

naar de hergen'', zei hij zacht. „Deus vult !" 

Spoedig daarna trokken ze verder naar 't zuiden, langs Sichent en door 

de heuvels van judea, tot ze op de vierch.e dag de top van con hoogte 15e-

reikten, die een ver uitzicht bood, 
rietsen de 1.1.e.waker9 elkaar to., te2rwig 	Inunsaai eiwee cis 

%.11141t.  naar de liek.i.vels in de verte wezen, ,,zie jeruzakem'i "  ikaymond 

haalsgiie klk-p 	 i.YffigesK:1[t 	 muren 	tuarem, 

jeruzalem v{sor luern tip, de su.a.d waar hij, aas lang geleikn, vi5.1111" C}T} 

WILS gegaan om die te bevrijulen, 

7.t.  gingen de Stick 	binnen, ru-uaar sii.begen hun tenten op dicht bij 

cie triturci_ Een k..-uravaars trok vlak langs hen heen. eik zijn 13ew.akers 

Ilraken een tier kuneelalrij.veri, 	oi nieuws van lievn te horen. Wat 

deze vertelde si:teen hun niet te bevallen, dat merkt,: Raymond 4 [tijdelijk 

gen leg* 	begreep wel dat ze hem van ni] ar aan itrenger zouden 

bewaken. 

‹...ie+.141CCEAC kik Lawit'tite. dafg.1.1L 	 -,14 1:4)r.41 .N...21" 11.W.W.:51,Witn% tyj 

valkuil, zodat de weg hier en daar bilna 	 "]'reis was 
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't v[iior Raymond 1...en verkwikking na al le hitte, Met 	pijnlijke be- 
weging zocht hij de tentopeni 	42E1 CY{111 	r stond hij buiten en genoot 
van de heldere sterrenhemel en van de geur der doorweekte grond. 
Ineens drongen .de nijdige woorden van reil dt>t baswakers tot hem door. 
Ze zaten samen in &n tent en hadden blijkbaar riri. . ,,We weten nu dus 
zeker dar die christenhonden oprukken naar het zuiden, Wat voor zin 
heeft het dan slice gevanne.ne nog langer mee te zeulen. Als we hem hier 
doodslaan, zijn we van tern ar." 

.,i)e wond van die kerel heelt nooit weer 7{} goed dat hij als slaaf nog 
votduentle waarde 51...ert.„ vuurai als je bedenkt likie weinig je 4.I.0 h1.21 ni te 
tijd krijgt voor een gi.vangene, die goed kan w...rkeii", zei de anklere. 

Maar kie oude man, die met hem gesproken liad bij 't [neer van Gali14'...a 
en die «let hen meegereisd was naar .1 zuiden. Y.Ci MCI 	Ad( Wild hem 
Clan honden_ lk kan nier meer Vi`rhil-11 c n ik zou jullie alleen maar tot 

Jast zijn ok ik 	nu het nieuwv weinig goeds voorspelt — langer n-te.t 
jullie mee [rok. Trouwens de s[ad waar mijn familie woont is nu niet 
ver neer af. lk kan heen voor jullie bewaren en ;als jullie terugkomen, 
kunnen jullie hem nuar altijd weer ineenensen," 

Na heel wat heen en weer praten werd her voorstel van de oude man 

aanvaard tin Raymond, die heel stil weer in zijn toni geslopen wwit en 
hield alsof hijsliep, ademde lichter toen hij wist hoe het afgelopen 

waf, „God wil het", zei hij zacht. 
De volgende morgen al heel vroeg riep [le oude Arabier Raymond en 

liet hem achil 	2jelli nip 7.iijn paard klimmen. Theo ze het kamp verlieten, 

keken de. anderen hen vijandig na en Raymond hoorde een van hen 
e *Ierse ,J)ie oude dwaas is een vriend van do ungelmvige. christen-

honden, %vat ik. ie zeg!" 
Rayertond wam er zeker van dat de. Arabier 7.ijr.i. 'leven op 't spel zette 

Kink.11' hem te ht-tpen en hij voeldi. een warme dankbaarheid in zich 
opkomen. 

ui.t 	gezi:cht waren huiverde Raymond, want er vs.oei oen 
kak• wind. cEie nog :neer storm en regen voorspeldc„Ili dacht dat 
.Palestina een erg warm land was'', zei 	...Dit is de tijd van't jaar dat de 

vroet.4.. regens komen en dan is de -wind vaak kond'', antwoordde de 
Arabier. „Maar beneden in 't Jordaandal zal 't vandaag gloeiend heet 
zijn, terwijl de iiermon in 't noorden rustig. z'n stieeuwinuts 4.1.phoudt." 

„lk denk clat 't nok koud en guur wis, toen jezus gehoren werd", zei 

Raymond en op verzoek vim de oude man. vortel<le hij hem het bekende 
geboorteverhaal van do herders bij hun kampvtlitIF en van de boodschap 
van vrede op aarde., die de en el bracht. 

Toen ze aankwamen in 't Lieadje waar ze heen reisden, was 't donker 
en Raymond had hevige koort:.cia van pijn en vermoeidheid, Die nacht 

ijlde 1-  ij en sprak wartaal, maar tegen de morgen richtte hij zi.ch 	en 
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riep: .[_41.:1SiOF 	Zinge(1.1 Zt! 	 vil God en. vrede ander de 
nienm. n ..ais Zijn welbehagen! rruen x ic I [tij niet een 7.11.Edlt 14.9-1.1g Cl} Zijn 
Matrl». 	tel *egge; 	,lk dacht slat ik in betEllehl'in wvahl "  

Toch koel<10 hij zich die morgen veel. beter. Hij .vertehle zijn i.lroorn 
'I11 cle oude main 	ynegtle 	a.an roe.; „Misschien kwam dat EIE.Mildnit ik 
gister telkens aan Beihrt... hern gedacht heb., wanr vandaid.g is het (k dag 
VIM Zijn geboorte, 	ArabLer sawa het gordijn van het hall'-opoe 
balkon waar Raymond lag, uei-dAd..... en 'hielp 1-1t-:n1 ijsp re: staan, Nut zagen 
ze uit ovekdi ?latte daken Vin een oosters stadjes, Overal waren tegen 
du hellingen van Lk Isemicels h.trilten gyINNWIM]. olie nyervien veerden 
koor het morgenlicht. 

3 3 



„1)it is Beit-.Lahm”, z..ei de oude man, ,de stad van iblvid en van. de 
profeet Jezus, bij wiens gvbc,orte de. engelen kungen_ jullie noemt het 
Bethlehem dat Is 1-Letp:ettde." 

„Hei is rFa,la, wat 	engelen 7chnigen Cri wat zij aan de herders in 
Efrata's vellen boodschapten", zei Raymond en hij keek zijn vriend 
lachend aan, „,lir r.s xrt•clt' 	GC141 heli fi een svelbehagen in ons. Het is 
niet een droorn_ ne 'vrede is in uw hart en in het rnijn,..., I)rtis vult, 
God wil het!' 

1E1 de tijd, klie r u ,lanlyrak, werd liayni.E.ind zich dit nos!, sterker bewust. 
He; voorpar ging voorbij en tegen cie. zomer zitruoinden <Ic legers van de. 
kruil.vaatilk.rrs Jeruzalem binnen. 

1)e. s.rad viel in de maand 	in de hande .' der christenen en 1-kavrr1ond 
begreep dat Bethlehem nu ook .ri.rivermijdelijk door {lts kruisvaard;..n., zou 
woreren bezet, Misschien zouglen Att van zijn nieuwe 	m rnitc lAansa:. 
Irienden sterven bii de 1..erdediging van hun. stad, 1Eij .k.ond die gedachte 
gwitzettend. Met veel. 	)eite l ukte h1.1. 11en1 Ven [Wi cf alexiett512even aan 
hertog Robert van Nurinandi.. „S[mar Bethlehem 1" schreef ]d j, 
van het Heili Kind, wienr, geboortestad hut is (.11 terwille vars hen, slis 
mij bier als vrienden hebben ,.eiplee2(1 vil bellanddd. Láttril (Ic 
GOi15 Ixelbellagun in mens.vn hier het laatste wrii..1.rd Isehbun_" 

iloe het werkelijk 7.n. gebell 1-{1{.1. 1,-.1.111T1r11 We ons in die tii,1 van rtrwheisl 
en grAveld nauwetijks vo~etlen, maar (1 gesg:hie....denis vermeldt ibt, 
turwid de, berk. omtrek weent ILItaCp11.111tlitrd. 10{}1" 	kruis...aarders, 

Bethlehern orilledeeril bleef staan op zijn terrasvormige. beirecis. 
Jrish..).11ah -, zei de oude Arabier 12.11 	 414.3 In)gá.ánde zon. ,Met 
IS k J.4..1.112 	„Dena 	1)eaamdc Raymond .vrede 	 die Leven 
onder Gods wel.1.1-diazen_" 

(cedwiirefriá. naar sege.,ms air zeer fnyrlr van TV. 5.. 1140.inisEer..) 



Kerstwedstrijd 
1. Schrijf de namen van alk tns..nsen, die. in het bijbelse kericverhaal vos5r-k.arnen ‹..nder 
elkaar, cri %Lhrijf arhier elke naam, hee jo [lie in..mnon vindt, hijs, 

Keizer Augustus - Bink, handi.g. 
Ismer   enz. 
Wie het 't beate en het netste doet, krijg' een prii%. 
Denk .rr gem: jr nio8  hierbij rekt geholpen worclenl 

frownden vESew 1; lal-marl naar Tante Corm, Nieleroa. 11  e, 'turn, Vergeet niet, ie 

naam, adres en leertijd op te geven, 

IE. Wed.grol Nor r hek yeLin. 

Uier mogen nu ook vader 4'n moeder, en  wielere broer 	Yusje$ aan rneed4.,en! 
Vertel leder oen de beurt eelt stuk van s.-en verhaal, dat Je nog nawit .aerdur Inkt 

gehoord of geteorn, maar dat je onder 't vertelien, 1E0  

Schrift dar verhaaltje dan in ....'n geheel oi, en stuur het vuur 1 .1; januari naar Tante 
hinlenwee.  Eo, illaun. V 121"g met niet, Cr nntlrr te schrijven, wie dit verba/ .eiman 

hebben gemaak t , ..n AltitliF er dij:- leeftijd van •rle kinderen hij (en natuurlijk 't ...1s1re:Q 
WIM het gezgo, {lat  ;ba aarclilrxtc , moikine or grappigste vel-kaal heefL hedaelir, krijgt 
een hoek met voorlee_t,verhaien vaar Kerst/uk., faxen &FF l'inkgeren tovge..ituuril 

Raadsels 
.1_ (lil welke vier letter% kun je. dr  smigerule woorden inaken: 

1e, een ..-uuler wuurd voor gruie stern. 

2e. 	een ;111<i...1-  tvert,rd voor ik touw, 
ic- een ,outer vv.u.urd. <moe graan, van zijn Ikurteta. ontdaan. 

1E. Vul Ele walgende ...,...00r.cten CD kiterS. in; de. buginlet[en vormen., van keven naar 
beneden Emiel...en, de ria.-ink sari een sla.r.i in judea, en d'r einEllette, yan hoven naar he-
int..,r1.en gelegen een %tod +bar dicht in (Ce limurt, 

xxxxx 	tweellugheurr Uil lieL ()Late Ti:stomen' , 

>C xxxxx 	ren ge%g.:herik van d.... Nijl, 
x 	 5t 	dubt .eicr lielItYS Vornien 9.1nle11 tte nasen Van do twergruulnmetter 
>e 	 x 	van konine David, 

x 	x x x X 	n.00rdeerp, 'lat eek 5..itplaato biedt_ 
k ›E X 5‹ 	Si 	woreEpla2t {ter 1111:11.9.0E1. 

X 	X 	X >c 	hei geluid, dar Sara maakte, toen ze hon•rde, dat 2t een 2.u.on 
kou krilguln. 

X X X x X 	het aorta] van [le wijzen kat het ointerk, 
xxxxxx 	ik. 2.1.1s.ter pan blratFl.. 

Ook deze -raadsel: mag. je T(i (ir 1 lannari lnatnilen nnarTante Co», IViolenweg re, Kaam. 

Bij de kleurproat 
Kleur de plaa.i op blz. 1 7.0 	Mogelijk, 	ken' dart luwe ele 	 uit dit 
kerel/nek, st:hri.jr gir !le achterkant 	ara hod.m 	inkr Je nastrip, afIre-s en leeftijd en 
stuur hem 4[..-in ve"..6]. 15 januari naar Tante Coo:•:, nulunweg, 10, Baarn. 
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