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't Loopt tegen Kerstmis.
Over de Maas bij Rotterdam veegt een westelijke
wind. Hij speelt zijn spel met het altijd beweeglijke
water. Dit spel kan woest zijn, zo woest, dat schepen
er door ondergaan. Maar zo erg is het nu niet.
Gladde golfkopjes lopen rap op en krullen schielijk
om, want achter hen komen er meer en meer en 't
is of ze maar altijd haast hebben om naar het
Oosten to gaan.
Alex Pronk, die met zijn vader en moeder op de
„Rival" vaart, is uit de roef gekomen en kijkt over 't
water. „Weinig vaart", zegt hij tot zichzelf. „'t Gaat
tegen Kerstmis." Dan ziet hij weer de rij schepen,
de rij, die hij iederen dag ziet, en waarin ook de
„Rival" ligt. Die rij blijft maar even groot. 't Is net
of de schepen hier aan de Steenplaati- ) hopeloos aan
den grond zitten. 't Zijn kleine kastjes 2 ) allemaal;
een honderdvijftig ton. Daar is geen werk voor. Ook
voor de „Rival" niet. En de schippers zijn werkTe Rotterdam.
Rijnaakjes.
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lozen, gebonden aan hun schip, zetschippers voor
een loon, dat geen knecht gedoogt. Zo nu en dan,
om de paar maanden, is er een vrachtje. Dan is
vader de schipper, moeder de grote knecht en Alex,
de kleine. Hij heeft een paar jaar op school gegaan
in Dordt. Daar wonen grootvader en grootmoeder.
Daar is zijn zusje Lena nu ook.
Soms komt een sleepbootje met een lege kast. Die
wordt er dan bijgelegd in de rij.
't Leven is bar eentonig aan boord. Je helpt moeder
wat, je zwabbert het dek, je springt in de boot,
roeit naar den wal en je komt weer terug. En onder
wij1 schreeuwen de luiken om een kwast teen en een
reparatie. Is 't niet zonde zo'n schuit te zien „verinterested'?
De „Rival" vormt met de „Modesta" het eigen
dom van een reder. Allebei liggen ze stil. Voor den
reeler ook al geen verdienste. Geen wonder dat er
geen stuk eiken of kan voor een nodige reparatie.
Maar gisteren heeft vader wat koolteer gekregen.
„Juist", bromt Alex tegen zichzelf, „da's waar ook;
we gaan teren."
Even later staat hij op de luiken. Vader komt er bij.
„Jo, je smeert veel te dik; kijk hier, zo moet je
doen, uitsmeren. Jij kunt wel een heel vat aan."
En Alex dacht al dat hij zo zijn best deed. Hij
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smeerde al zo uit. Maar die half-rotte, kale luiken
verslinden Leer.
„Geef maar hier", zegt Alex, en hij teert verder.
Vader is niet gemakkelijk den laatsten tijd. Ook

Even later staat hij op de luiken.

moeder moet je niet voor de voeten lopen. Dan word
je de roef „uitgeboesjandercr. Alex begrijpt het wel,
al is hij nog maar twaalf jaar. Als je zo dag in dag uit
met vader en moeder in de roef bent, als je maar dag
in dag uit stilligt, als vader aan het eind van de week
zijn hand op moet gaan houden om twaalf gulden,

ja, dan hoor je meer dan voor je twaalfjarige
dan d
oren goed is. Maar Alex begrijpt het wel. En hij
scheldt mee op dien vrek van een Baas, waar je
nog geen emmer en een dweil van los kunt krijgen.
En hij vindt de wet op de evenredige vrachtverdeling
ook een ding, dat maar gauw opgedoekt moet
worden. Och, als je maar in relatie voer 1 ) , zei je
dat niet. En Alex begrijpt ook alles niet, net zomin
als wader.
„Ho", zegt hij, „dat luik es even aan den anderen
leant bekijken."
Hij legt het wat op zij. Vader is naar den wal
gegaan. Moeder is in de roef. Verderop staan enkele
schippers bij elkaar op de luiken, de handen in den
zak. In de roef van de „Modesta" huilt een klein
kind. Dat hoor je iederen dag. Het kind zit onder
de zweren en een dokter komt hier niet.
Alex teert. Goed uitsmeren je kwast. Hij buigt zich
over den rand van het luik. Denk om het gat van het
ruim. Als je er in valt, breek je den nek. Alex denkt
er om, maar d
opeens dompt het luik, zijn hand
schiet uit, een gil d
op den bodem van het ruim
blijft hij kreunend liggen.
Een ongeluk d
de pratende mannen verderop
1
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) D.w.z.: vaste vracht, voor een fabriek b.v.

horen den gil, zien het gat en het terugwippende
luik. „Die jongen valt in 't ruim!" roept er een en
over de luiken, door 't gangboord, weer luiken,
weer gangboord, snellen ze toe
In een ogenblik zijn ze bij het noodlottige gat.
Maar ook in de roef van de „Rival" is de gil
gehoord en Coen de slag van Alex' val. Een hevige
schrik schiet door moeder heen. Ze holt uit de roef,
over het dek. En weet opeens het vreselijke, d.at er
gebeurd is. Bij de roef ligt een trapje. En op 't ogen
blik, dat de eerste der schippers zich in het ruim
laat zakken, is zij er ook.
Alex, Naar jongen. Hij ligt languit op de buik
denningl- ) , zijn handen grijpen naar zijn rechterbeen.
Hij kreunt van hevige pijn.
„Hoe kwam dat, mijn jongen?" Moeder buigt zich
over hem been. Haar stem is ongewoon teer. 't Is
de stem van Naar moederhart, dat lijdt, omdat Naar
kind lijdt.
„Het been is gebroken", zegt een der schippers
somber. Ook in zijn stem, zijn grommerige stem, is
diep medelijden.
„Waar heb je pijn?" vraagt een andere schipper.
„Hier", steunt Alex en wijst op zijn voet.
„Even zien of je been gebroken is." De schipper
1 ) Houten vloer in het ruim van het schip.

tast langs zijn rechterbeen, vraagt telkens of het hier
pijn doet. Het been blijkt niet gebroken.
„Probeer eens to staan. Ze helpen Alex op, maar als hij even op zijn voet
drukt, schreeuwt hij van pijn. Zijn schreeuw krijst
door het holle ruim.
„'t Is wondergoed afgelopen", zegt de schipper.
„jongen, je had den nek kunnen breken. Je zou de
eerste niet zijn. 'n Gekneusde voet. 't Is een wonder."
Een paar luiken word.en op zij gelegd. Met ver
eende krachten dragen de schippers Alex in de roef.
Moeder legt een verband van water en azijn om den
voet, die hard opzwelt. En op de luiken staat een
pot teer en in het ruim ligt verlaten een teerkwast.
„Ben je in de Ongevallenwet?" schertst vader, als
hij thuiskomt en over den eersten schrik heen is.
Maar de trek van pijn op Alex' gezicht wil niet weg.
Hij bijt de tanden op elkaar, en moet toch telkens
even kreunen. Moeder is erg vriendelijk voor hem;
ze vist zelfs .een appel voor hem op uit een hoek van
het kastje naast 't fornuis. Die appel ligt daar al Lang .

„Waar gaan we heen vandaag, Gerrit?"
„Zeg het eens, dominee. „Naar de Steenplaat?"
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„Naar zijn we in een tijd niet geweest, dominee.”
„Dan naar de Steenplaat", zegt ds. Temmink en
hij duikt reeds in een der zijkastjes in de kajuit om
evangelisatie-lectuur op te diepen.
Aan de Oosterkade ligt de „Meeuw", de kerk.
boot, klaar voor een van haar mooie tochten. Gerrit
Klein, de schipper, heeft de motorboot hierheen
gevaren en zo juist is ds. Temmink aan boord
gekomen. Samen gaan ze er enkele dagen van de
week op uit om het Evangelie te brengen aan de
schippers. 't Is een mooie, ranke boot, die „Meeuw".
En vele schippers kennen haar reeds.
Een geruis, een paar schokken, die de hJe boot
doen trillen, de motor is aangeslag - En terwiji
Klein, de schipper, in de stuurka aat staan,
maakt ds. Temmink pakjes evangthsatielectuur
klaar. Het zingt weer in zijn ziel.u. komen weer
de mooiste uren van zijn leven. Nu is hij weer op
het water, in zijn element. Hij heeft immers zelf
gevaren vroeger, de dominee. Hij kept het water als
de beste schipper. Hij gaat weer varen.
Daarom al is er vreugde in zijr ziel, En deze
vreugde wordt dieper straks als hij spreken mag
over Zijn Heiland, die ook voor hem in Bethlehems
stal geboren werd, die ook voor hem leed en stierf
op Golgotha. Wie deze diepe vreugde smaakt in zijn
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leven, die moet haar uiten, opdat ook anderen blijde
worden.
Dominee heeft een zestal pakjes klaargemaakt:
boekjes met bijbelse platen, traktaten, teksten, gedrukte preken Ze moeten lezen de schippers
nadat hij hun het Woord gebracht heeft.
Nu staan ze samen in de stuurkast en turen over
de ruige rivier.
„Mooi weer, Gerrit, voor den tijd. van het jaar."
„Best weer en kurkdroog. 't Kon ook anders zijn
om dezen tijd, mist, mist en nog eens mist. „Laten we deze rij eerst maar es nemen. Achter
langs varen. Wat staat daar, Gerrit? , Modesta",
„Rival" Stoppen, hier beginnen we. Tjonge, wat
zien die schepen er uit. Moet je die roeven zien en
die huid. en de luiken. Allemaal armoe!"
„Ja, als ze hier zo. lang liggen, dan deugt 't niet.
Deze schepen zijn allemaal onder de maat. Die krijgen
maar zelden vracht."
Intussen manoeuvreert Klein met den motor, tot ie
fangs de ,,Modesta" valt. Dominee stapt van den
motor op het eerste schip. Zijn schippersoog keurt
het meteen. Best schip geweest, maar hopeloos verwaarloosd.
Op de „Rival" staan twee mannen op de luiken.
Ze zien den vreemdeling komen en zwijgen.
,
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„Morge, schippers, al lang voor den wal?”
„Al acht weken, meneer."
„'t Valt niet mee tegenwoordig om in de vaart to
komen, he?"
,,Nee, de bele schipperij is kapot."
„Nou, nou, dat is wel wat kras. D'r is toch nog
wel vracht."
maar voor ons niet. Dat weet je zo niet,
meneer, maar d
„Naar wij zijn onder de maat, wou je zeggen. Ik
weet er alles van. Ik kom bijna dagelijks op de
schepen."
Zwijgen. Een der schippers stopt zijn Op.
„Het is een treurige toestand in de maatschappij,
meneer, en wij zitten het hardst in de knel."
„En waar ga je dan been met je moeilijkheden?"
„Waarheen? Ha-ha, niet naar mijn baas, dien
vrek", zegt lachend de schipper van de „Rival"
schamper.
„Maar dat hoeft niet; er is een ander kantoor. En
daar word je geholpen."
„Daar ben ik dan hard nieuwsgierig naar, meneer.
Vragend kijkt Alex' vader den dominee aan.
,,Bid je weleens?" vraagt deze.
,O, bedoel je dat? Nee, meneer, dat zijn we al lang
verleerd."

"

.

,
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„Verleerd! Dus je hebt het wel gedaan?”
„Ja, vroeger thuis en. in de eerste jaren van ons
trouwen, maar nou...... nee hoor."
Dominee kijkt den schipper lang aan. Diens ge
drongen vierkante gestalte drukt kracht uit. In zijn
ogen is spot. Weer rijst het grote medelijden in
dominee's ziel, als zovele malen. Dit is weer een van
die losgeslagen schepen, die zwakken op den breden
stroom van het leven. Maar een heerlijke vreugde
gaat door hem, heen, vreugde omdat hij aan dezen
zwalker vastmaken mag.
„Tjonge, schipper, dan ben je toch in gevaarlijk
water", zegt hij langzaam. „En wat dan, als je schip
ondergaat?"
„Daar bekommer ik me niet om. 1k heb al genoeg
met het leven van iederen dag to doen d
„Is de vrouw aan boord?”
„Ja, die is in de rod."
„Kom, laten we dan in de roef eens samen praten."
Schippers zijn van nature gastvrij. Ook Alex' vader
kan dit verzoek niet weigeren.
Alex heeft doe/ het ruitje in de roef den vreemden
meneer gezien. Hij heeft ook de mooie boekjes gezien,
die de vreemdeling in de hand heeft.
„Ze komen hierheen, moeder."
„Lam ze maar komen, hoor", bromt moeder. Ze
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heeft weer zo'n last van haar maag vanmorgen. En
clan: zo'n jongen den helen dag in de roef En
nou weer zo'n vreemden kakkerlak. Dat is natuurlijk
weer om een stuiver to doen.
„'t Is hier toch beter dan buiten", zegt dominee,
terwiji hij op een stoel bij het fornuis gaat zitten.
„Zo, jongeman, wat is dat nou? Een zeer been?"
„Ja, meneer, die zou luiken teren gisteren en toen
dook hij in 't ruim."
„Wat zeg je!" Dominee is een en al verbazing,
dat hij den jongen zo gezond ziet zitten. „Dat is
dan goed afgelopen", zegt hij eindelijk. „Wat is er
met je been?"
„Mijn voet is dik."
,,Mag ik dien voet eens zien? Jullie hebt geen
dokter gehaald natuurlijk."
„Nee, Alex maak het verband eens los. Wat ben
je eigenlijk, meneer, als ik vragen mag?"
„Dominee."
„Dacht ik al."
De vreemde meneer, de dominee, maakt zelf het
verband los, De voet is dik en blauw. Dominee drukt
er voorzichtig op en ziet den pijnlijken trek op Alex'
gezicht.
„Dat doet pijn, he?" zegt hij dan. „Hoe beet je?"
„Alex, meneer eh d
dominee."
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dat is
„Nou, je enkel is niet gebroken, maar d
met Kerstmis niet naar den war
„Jammer genoeg; de stad zal wet mooi zijn met de
kerstdagen, vooral 's avonds.”
Er schiet een prachtig plan door dominee heen.
Hij zal dien jongen blij maken straks.
„En hebben jullie nou God niet gedankt, dat 't zo
goed afgelopen is? Je had je jongen kwijt kunnen
zijn." Dominee wendt zich weer tot vader en moeder.
Stilte.
Er komt een eigenaardig gevoel in moeder. 't Is of
een stem uit een heel ver verleden weer gaat spreken.
Ze dwaalt weg in haar gedachten naar vroeger.
Thuis, op de tjalk, wend, over God gesproken, werd
God gediend. Daar werd gebeden, gedankt en in
Zijn Woord gelezen. En nu
Als het heel goed gaat in ons levee, als we aan
geen ding gebrek hebben, dan vergeten we den Heere
heel -gemakkelijk, en als de zorg komt, de werk
loosheid
,,Vaart de Bijbel ook niet meer mee aan boord?"
Dominee's stem klinkt vragend door de stilte van
de houten roef. Horen ze een zacht verwijt in deze
vraag, de schipper en zijn vrouw? Maar dan is het
't verwijt der liefde. Want de liefde, die tot Christus
voert, dringt ds. Temmink. En de diepe begeerte
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zijner ziel, het grote verlangen om mensen te redden
geeft zijn stem een wondermooien kiank.
Alex kijkt den dominee aan. Er is opeens een
vreemd-blij gevoel in hem, zo lets Leers, lets dat je
niet zeggen kunt, maar jets dat je stil doet zijn en je
dwingt om te luisteren.
„We moeten nog wel een bijbel hebben, maar..."
begint moeder.
„In den loop der jaren is het lezen er bij inge
schoten", vult dominee aan. „Ik weet het, ik ontmoet
het dagelijks zo."
Verrast kijken ze den dominee aan.
„Dagelijks?" vraagt wader.
„Het leven is voor vele mensen niet gemakkelijk
tegenwoorclig. Er is zoveel nood, zoveel zorg, zoveel
ellende, vooral ook onder ons varensvolk. En dan
gaat het zo: Aanvankelijk las men in God Woord,
men bad en dankte ook, maar 't leek wel of de hemel
geheel gesloten was; er kwam opstand in de ziel,
het geloof ging tanen en stierf eindelijk geheel weg,
zoals het avondrood wegsterft in 't Westen. Gods
Woord werd een gesloten boek, de handen werden
niet meer gevouwen; 't werd nacht in de ziel. Is het
zo niet gegaan?"
„Ja, zo is het gegaan", zucht moeder.
Vaderspreekt niet. De strijd is ontbrand in zijn ziel.
Keretfeest in de roef. 2. d
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„Wat hebben we aan bidden als het toch niet
verhoord wordt”, barst hij opeens uit.
Alex schrikt. 0, nu komt het. Vader is driftig.
„Dan is het gebed niet goecl geweest", zegt ds.
Temmink met dezelfde rust in zijn stem. Zijn woor
den iijn sterk door de onwrikbare overtuiging vans
z'n hart. „Dit is de grote fout van vele bidders, dat ze
biaden zonder geloof. Daarom dringen vele gebeden
niet door tot in den hemel. Wie in het geloof bidt,
ze.a: ,,Uw wil geschiecle. Dicht bij jeruzalem rat
de hof vat). Gethsemane. Daar bad Gods eigen Zoon
en Zijn gebed werd niet verhoord. Toch maakte
gem dit niet opstandig, maar Hij zeide: „Niet mijn
wil, maar Uw wil geschiede". Zo moet ook ons gebed
zijn en al wordt het dan niet op staanden voet ver
hosad, het geeft toch rust en het blijd.e weten, dat
wij onzen nood gezegd hebben aan den Vader in den
hemel, die ons roepen wet hoort."
„'k Weet het niet", zegt vader, maar het is duide
lijk dat dominee's rustige, overtuigende taal hem
reeds enigszins ontwapend beef t. Dominee merkt het
met vreugde.
„Ik heb nog een klein beetje koffie, dominee. We
drinken niet vaak koffie meer tegenwoordig", zegt
moeder.
„Dan bewaren jullie dit voor Kerstmis. Ik ben niet
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gekomen om te ontvangen, maar enkel om te geven.

Willen jullie dit eens lezen?"
De schipper en zijn vrouw aarzelen om het pakje
lectuur aan te nemen.
„W at kost dat?" vraagt moeder.
„Niets, helemaal niets. Jullie kunnen toch lezen?"
„Nou, ik niet best; ik heb nooit schoolgegaan en
in de roef kwam er niet veel van om het te leren."
„Ook daarin ben je niet de enigste", zegt dominee
tegen vader. ,,Maar je vrouw leest toch? En Alex?"
Alex' ogen glinsteren. „Ik heb een paar jaar schoolgegaan in Dordt", zegt hij.
„Ik heb een mooi plan", begint dominee weer.
„Overmorgen is het Kerstmis. Komen jullie op ons
kerstfeest in „Libelle" 1 ) ."
,,Kan niet", meent vader.
„En waarom niet?"
„Ik heb geen ander pak dan dit en de vrouw geen
andere jurk, dan die ze daar aanheeft."
„Dat is geen bezwaar. Jezus kijkt niet naar je pak
of je jurk. Die kijkt naar hart."
„Nee, maar 't gaat toch niet."
„En als ik dan voor een pak en een jurk zorg?"
" Zie je, dan kun je toch eigenlijk
„Dan, ja d
niet weigeren. Die dominee redeneert maar zo rustig
1) Een grote zaal in Rotterdam.
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een

alle bezwaren weg. Maar aan
bezwaar denkt hij
toch blijkbaar niet. Alex kan immers niet lopen. Dan
zou die alleen aan boord moeten blijven. Nee, dat
doen vader en moeder niet. Dominee weet echter
raad.
„Zou jij ook wel graag mee naar ons kerstfeest
willen, Alex?"
maar d
„Luister dan es. Het kerstfeest begint Maandag
middag, Tweeden Kerstdag, om twee uur. Wij
komen met de kerkboot hier en halen jullie op.
Afgesproken? En voor lien tijd heb je wat kleren.
Zullen we nu nog samen bidden?"
Ze vouwen de handen, vader, moeder en Alex. En
dan is er in de armelijke houten roef de heilige sfeer
van het waarachtige gebed. Dit is wonderlijk onge
woon in de roef. Gods kind spreekt tot. zijn Vader.
't Is of alles in de roef luistert in heilige verwondering
om dit ongewone hier. De liefde van Gods kind, van
God zelf zegeviert over alle opstandigheid. Dit is
vrede.

„ja,

Ds. Temmink is heengegaan met zijn hart vol
vreugde. Vader en moeder kijken elkaar aan, maar
spreken niet. Alleen Alex zegt: „Fijn, moeder, en ik
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ga vast." Zo uit hij de grote blijheid zijner ziel om
het ongedachte heerlijke, dat komen gaat.

Zaterdagmiddag, de dag voor Kerstmis.
Alex zit voor het ruitje van de roef en d
„Kijk nou es, moeder!" roept hij opeens. Moeder
is juist bezig een schepje natte kolen op het fornuis to
doen. Als de kolen nat zijn liggen ze langer.
„Wat is er?" vraagt ze, verwonderd om Alex'
uitroep.
„De kerkboot; kijk daar, ze komt hierheen."
Met een sierlijke bocht zwaait de „Meeuw" tegen
de „Rival"; een rappe jongen springt op de kast, een
groot pak in de handen.
Een padvinder!" roept Alex. „Wat moet die nou
hier?"
De zeeverkennerl- ) is al bij de roef en klopt.
„Alstublieft, juffrouw." Hij duwt het pak moeder
in de handen, die het van verbazin.g aanneemt.
1 ) Dit is twee jaar g4eleden gebeurd. De christelijke zee
verkenners van Rotterdam hebben een jaar gespaard. Van
het geld hebben ze levensmiddelen, enz. gekocht en zijn die
met de „Meeuw" tegen Kerstmis bij arme schippers gaan
brengen. En de Evangelisatie-commissie deed er gaarne haar
lectuur bij. Een heerlijk navolgenswaardig voorbeeld van die
jonge kerels. (De R.)
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„Maar ik heb niks besteld”, zegt ze. De jonge kerel
is echter al weg. Hij springs op de motorboot, die
meteen verder vaart.
Dan is het compleet feest in de roef.

De zeeverkenner is al bij de roef.

Moeder zet het pak op de tafel en schuift Alex
dichterbij. „Kerstgave — „Rival" staat er op het
pak. Moeders vingers beven werkelijk als ze het
touw losmaakt. Toe, waarom peutert moeder nou
aan dien knoop. Hier, een mes. Alex kan dat vlugger.
Zijn ongeduld kan niet wachten.
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Het papier gaat open en dan d
„0, moeder, een pak en...... een jurk en d
„Kaim aan, jongen, je gooit alles door elkaar!"
la, doe maar es kalm aan, als er zoveel heerlijk
heden ineens komen. Dat kan toch niet!
Alex heeft al meer ontdekt: een deken, een pakje
koffie, thee, een rookworst, een zak bonen, erwten,
een pak eierkolen, bananen, een boek, een boekje
met bijbelvertellingen en mooie platen, een bijbel
en een uitnodiging om naar het schipperskerst
feest to komen voor alle drie.
Och, och, wat een heerlijkheden! Hoe is het
znogelijk?
Als alles uitgepakt is kijkt Alex naar moeder en
moeder kijkt haar jongen aan. Beider hart is boorde
vol dankbaarheid.
„En we kunnen niemand bedanken, moeder, de
kerstboot is al weg."
„We mogen God danken, Alex. Die heeft het
gegeven", zegt moeder en haar stem zingt. Zo heeft
moeder in jaren niet meer gesproken.
Als wader thuiskomt met het weekloon, dat hij,
zoals iederen Zaterdag, op het kantoor van de rederij
gehaald heeft, is de vreugde volkomen.
Na het eten neemt moeder den mooien, nieuwen
bijbel en leest een hoofdstuk. En dan... dan danken
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ze alle drie daar in die eenvoudige houten roef. Daar
danken ze God voor zijn grote gaven.
Alex is weldra verdiept in zijn boa: „Het kerst
feest van manke Dirk". Hoe heeft die dominee dat
zo uitgezocht?
Kerstfeest in „Libelle".
Ruim negenhonderd schippers, schippersvrouwen
en -kinderen zijn bijeen in de mooie zaal.
Onder die velen zijn ook vader, moeder en Alex.
't Gaat met hen van vreugde tot vreugde. Om een
uur vanmiddag is de kerkboot gekomen. Hij is er
door vader ingeholpen en een minuut of Lien later
lag de boot aan de kade. Alex heeft wel even ge
dacht: Hoe moet het nu verder? Maar ook daarvoor
was gezorgd. Aan de kade stond een auto klaar, en
zo zijn ze naar de zaal gereden.
Moeder heeft gevraagd wie voor dit alles Loch
gezorgd had.
„De evangelisatie", was het antwoord.
Ze begrepen er nog niet veel van, maar misschien
konden ze nog wel lets aan die evangelisatie gaven,
een klein offer uit dankbaarheid.
En nu zitten ze in de zaal, die langzaam v- olloopt.
Een mooie zaal is het: boven zijn brede gaanderijen,
daar zitten de grote mensen. Beneden zitten de
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kinderen, maar ook wel mannen en vrouwen, die bij
hun kinderen willen blijven. Zo doen ook vader en
moeder. Wor is een verhoging, een podium, daar
staan een tafel en een paar stoelen, ook een lessenaar. En daar op zij: 0, dien meneer daar, dien kent
Alex. Dat is de dominee. Hij praat met een paar
schippers. Alex zou wel naar hem willen wuiven,

Aan de kade stand een auto.

maar dat durft hij niet. He, als de dominee hem nu
eens zag. Maar dat zal wel niet. 't Is al zo vol en er
is zoveel rumoer. Dan, dominee keert zich om en
ziet Alex. Zo maar, opeens. Alex schrikt er van. Hij
schrikt en is blij tegelijk. Want o, kijk daar,
dominee komt naar hem toe en d
„Kijk, daar is mijn vriend Alex. Is de reis goed
gegaan, kerel?"
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„Ja, dominee”, zegt Alex ingelukkig. Dominee
heeft zijn hand al in de zijne.
„Geen pijn aan je voet?"
„Een klein beetje, dominee, maar dat voel ik hier
niet."
„Prachtig. Nu maar goed luisteren, hoor!"
Nou, dat zal Alex wel.
Dominee is al weer weg. Hij heeft het zo druk.
Hij kijkt op zijn horloge en gaat naar voren, naar
het podium. Twee heren gaan met hem mee. De
heren gaan achter de tafel zitten en de dominee blijft
staan. Nu klopt hij met een houten hamer op de tafel
en langzaam wordt het stil.
Daar komt de forse stem van dominee en even
later is de ganse zaal vol van het gedragen geluid
van het plechtige gezang.
Nu is het grote, het grootste feest begonnen.
Klein, ineengedoken zit Alex op zijn stoel. Dat
zingen, het dringt door hem heen als jets machtig
moois. Alex kent het lied niet, maar dat Beef t niets.
Hij luistert. Het klinkt immers zo prachtig dat je nog
beter luisteren kunt?
Als het lied uit is, gaat dominee bidden. Alex is
verwonderd dat alle mensen nu opeens zo stil zijn. De
woorden van dominee's vragen gaan door de stilte
tot in de uiterste hoeken der zaal; maar ze gaan ook
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omhoog, ver omhoog tot waar God woont. Dit is het
vragen van Gods kind, dat zeker weet, dat zijn
hemelse Vader hem hoort. Het ontroert Alex diep,
heel diep.
Nog even spreekt dominee. Hij vertelt, waarom
alien hier gekomen zijn; wij vieren het grote feest
van Jezus' geboorte; laat het voor ons allen een
groot stil feest, een waarachtig feest zijn. Niet een
feest van luidruchtigheid en uiterlijke vrolijkheid,
maar een feest van innerlijke vreugde, zielevreugde.
Ja, dat vindt Alex ook. Echtgenieten maakt immers
stil?!
Een der heren achter de tafel vertelt nu waar de
Reiland geboren is en waarom. Alex luistert maar.
Het was Gods grote lief de voor mensen, die van
Hem niets meer wilden weten. Door Jezus' geboorte
kunnen die mensen God weer liefhebben, als ze Hem
hun zonden zeggen en oprecht vergeving daarvan
vragen. Dat is allereerst nodig. En dan dan
neemt de Heere hen als Zijn kinderen aan. Wonder
lijk is dat, denkt Alex, een kind van God. Je bent
een kind van je vader en je moeder en nu kun je ook
een kind van God worden. En als je een kind van
God bent, dan is er zulk een rust en zulk een vrede
in je ziel, dat je aan opstandige dingen niet meer
denkt. Dat moet toch wel iets heel moois zijn. Er
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komt iets van verlangen in hem om ook een kind
van God te zijn.
Naast hem praat opeens een klein meisje. Alex
kijkt boos op zij, maar het kind is alweer stil.
De vertelling is uit. Alex zucht. Maar dan is er
het zingen weer. De andere heer staat voor op het
podium, hij geeft den eersten toon aan en daar is het
lied al.
„Pauze- , zegt de sterke stem van den dominee en
het rumoer groeit. Te midden van dat rumoer komen
dames met manden en daarin: kersttimpen. leder
krijgt er een, Alex ook. 't Zijn grote, daar heb je een
stevigen beet aan.
Alex kijkt eens naar moeder. ,,Mooi he, moeder?"
,,ja, jongen", antwoordt moeder. Meer niet, maar
't is of haar ogen vochtig zijn. Dat is Alex niet gewend van haar. De zorgen hebben haar ogen strak
gemaakt. Moeder kijkt zo vaak verstoord. Nu hele
maal niet.
De pauze is om en de meneer, die zoeven alien liet
zingen, gaat nu vertellen. Dat lijkt Alex. Mooi zo,
een zeilschip in een halven storm en zeilen onder
dien wind, dat je tuig kraakt. Prachtig gaat het. En
Alex beeft als die jongen voorop, dat kleine knechtje,
overboord staat met de fok. Maar zijn vader refit
hem, gelukkig. 't Valt ook niet mee te zeilen als het
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wriest; als het buiswater over den boeg vliegt en
meteen beeriest.
En weer zingen en weer die dames met die manden
en, o, 't lijkt wel een ketting van vreugden;
door
lopend feest.
Zo loops de middag ten einde. De dominee spreekt
en dankt en dan dan is de kerstfeestviering
voorbij.
Of? Nee, niet voorbij. Voor Alex tenminste niet.
Hij zal het kerstfeest navieren in de stilte vanavond
als hij in zijn kooi gedoken is. Dan kan hij alles nog
eens heerlijk liggen overpeinzen, dan kan hij ook in
de suite bidden, dan zal hij aan God vragen Zijn
kind te molten worden. Hij zou wel willen zijn als
dominee.
Allen verlaten de zaal; maar niet met lege handen.
leder krijgt een mooi pakje mee. Dat moeten ze
aan boord maar openmaken. Het is een kerst
verrassing.
Vader en moeder krijgen ook een pakje; Alex is
brandend nieuwsgierig naar wat er inzit. Zij ver
laten het laatst de zaal; de auto staat er weer.
Vader en moeder fluisteren even met elkaar. En
als dominee hun de hand drukt ten afscheid en belooft
spoedig weer te komen, dan zegt wader: „Asteblieft,
dominee, voor de evangelisatie!" Alex ziet een gui-

e'en
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den in dominee's hand. Hij kleurt van blijdschap,
omdat vader dat gedaan heeft.
„Hou je goed, Alex", zegt dominee, „en vond je
't mooi vanmiddag?"
„ja, dominee", zegt hij en zijn ogen juichen.

Hij wil niet slapen.
„En zul je nu bidden om kerstfeest in je hart?"
„Ja, dominee", fluistert hij en zijn ziel juicht.
Het is avond van dien zelfden dag, negen uur.
In
kooi aan boord van de „Rival" ligt een
jongen.

zijn
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Hij wil niet slapen.
Hij moet al maar denken. Er is zoveel gebeurd.
dezen dag, zo heel veel. Ze hebben het pak open
gemaakt in de roef. Er waren eetwaren in en ook
nog een kerstboekje.
Nu, in de stilte van zijn kooi in de stille roef, gait
hij doen wat hij zich vanmiddag voorgenomen heeft.
Alex bidt d
1938.

31

