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in de donkere dagen voor Kerstmis. Het isrt Advent!
i[YffYfil;" riatur" sctr{int in deze tijavan voorbereiding op schone
SQffi$ferstfeest tot somberheid te stemmen, om straks des te heerlijker tt vreedige Kerstfeest te doen uitkomen.
Nu echter zijn de dagen nog kort en somber. Ingeenweken heeft

fiilfffifrii

zijn nu

zich de zon laten zien en zware winternevels hangen over de kale, verlaten akkers. De rrkalttr trekt flink itover uwen rug as
ge buiten komtrr.
De joong vuulen weinig van de kou en zijn buiten mee knikkertjes aan tt speulen. Zij gaan helemaal in hun spel op en door
de kou moeten ze deeger mee hun hand langs de rooie neus vegen.
Ze hebben een das mee plossen um den nek en as zij der eigen
veurover buigen, vallen de einden deeger op de grond. De klom-

zijn witgeschuurd cn de diBrskes hebben zwartgelakte klomaan. Ook dragen deze hoog scholken mee striepkes, wit mee
grijs.
Nu wordt het eenen duren tijd, nu er geen gruuntes meer in den
hof zijn. En dan, de arbeiders in de bouwvakken zijn in dezen
tijd meestal zonder werk en zitten deeger achter de kacher te
rrijsberenrr. Immers, er wordt niet m66r gebouwd als hoognodig ist
want het is bekant zeker dE ge invriest.
Ook voor de wevers is het nou zeker geen vetpotr as ge bekant
alles moet kopen. sommigen staan er wat gunstiger voofo zoo
bijvoorbeeld ook JandenTrommeler. tfii hts in rt najaar geslacht
en nou dus wa spek in de kuip.
op eenen avond duwt hij nou een flinke ham in een rooigeruite
kussensloof en gB er mee naar Dr. de Gruiter en vraagt om den
dokter te spreken. Jan den Trommeler hE ztn klompen aan de
buitendeur laten stdn en ziet nou trij binnen door de gang staptt
dat zijn tenen deur zrn sokken kommen. Als nu den dokter binnenkomt zegt Jan: ItBetalen kan ik je bekant niet, dokter, maar
ik heb geslacht en heb hier een goei ham veur jelff. frNee, neett
zegt Dr. de Gruiter, terwijl hij over zijn lorgnet kiikt, ttik
pen
pen
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vind het heer mooi van je, Jan, maar ik neem ze niet. Eet ze
zelf maar opr ge hebt ze in uw huishouwen hard genoeg noorlig.
Als ge me noodig hebto kom ik, ook zonder geld! Goeien .rorrd
Jan, het meisje zaL je wel even uitlaten!rl
Nee, zo is de Gruiter niet, hii zar uw nie over de kop afstreupen.
De roonen op

het rrmachinaaltr zijn ook zoo hoog nie ars werd
tr
verwacht en
gE erke week ook nog w6 af veur de ,paddevoetenrt
die ze geweven hebben. Nee, in den winter hebben ze tt nie zo

breed.

rn het huishouwen komt moeder de vrouw weer van arres te kort.
Er zijn te weinig dekens en borstrokken. En dar, die schaai-

lijke laang avonden. Erken avond is de bronorielamp leeg, om
nie te spreken van de kolen. Me kan toch ook nie um zeuven
ure na bed g6n, as rr zoveul te lappen en te stoppen is. Zoo
hebben de weversvrouwen in den winter hun dubbere zorg, ars rt
Ieven zoo duur is.
Maar toch zar er met Kerstmis feest gevierd worden. wanneer in
den heiligen Kerstnacht het rrGloria in excersis, van den engel
zal klinken, dan brengt tt kerstkindje vreugde en urede in deze huisjes vtrn het Brabantse plattela d. En al is het maar met
bescheiden middelen dat zij hun huiskamer feesterijk maken, rt
feest is er niet minder om.
Wij zijn nu vlak veur de Kerstdagen.... o o.
ffDe Pausff zit neven de plattebuiskachel
ijverig aan zijn Kerstster te werken. Met deze ster gaat hij elk jaar in de Kerstdagen deur voor deur het Kerstlied zingen, terwijl hij de ster
een halve draai om de spil laat maken. Ars de Paus de ster mee
goud- en zilverpapier heeft beplekt, is zij helemaal tfveruigrr.
Voldaan kijkt hij naar zijn meesterstuk. Hij hA deeger op de
vloer zitten te kitsen en maar stevig op zijn pruim geknauwd.
Dees ster zal hem in de Kerstdaag weer enigte guldens opbrenSeD.
It Is eerste Kerstdag. De mist is weggetrokken. De wind is nu
in het oosten en het heeft deze nacht hard gevroren. De stilte van den H. Kerstnacht hangt nog over de verlaten velden en
kleine huisjes, als de Paus, reeds voor half acht, op de Lodderdijk '-erschijnt met zijn kerstster.
De kou schijnt de Paus niet terug te houden, zelfs schijnt hij
ze nie te vuulen. Hij hE zijne korte jas open hangen en daar
nog
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is het nu toch nou net geen weer voor. Hii hA witgeschuurde
klompen aan en neven zijn riemen kiekte efkes op zijn rooi zokken. Deeger moet hij mts de rug van zijn hand den drop van zijn
neus vreven. zo stapt de Paus daar door de kou op dien vT'oegen
Kerstdag.
Creen deur slaat hij over, elke deur is immers een cent en in
de rrstraatrr soms wel twee.
De joong st6n an de deur naar zijn Kerstlied te luisteren, zij
willen deeger zijn mooie ster zien. Als de Paus het eerste
couplet heeft uitgezongen en men hem een cent wil gevendanwil

hij waar leveren voor zijn getd en zingt het heele Kerstlied
uit. In de namiddag is hij in de straat, maar hier hoeft hij
bekant nie te zingen en bij Broeke krie hij wel een dubbeltje.
Hij vertelt dit later aan de joong, die buiten blijven wachten
en hem van deur toe deur nalooPen.
ook op de pastorie gaat hii het Kerstlied zingen. Deken van
Beek staat in den gang te luisteren. ttJ&, den deken loopt ook
op zijn rfleste beenrt denkt de Paus. Deken van Beek hE groote
zwarte fluweelen pantoffels aan en hii ruikte helemaal na de
snufrt. Als de Paus is uitgezongen vraagt den Deken, waarom hij
zijn nieuwe schoenen niet aan heeft? ffNee, die doe ik nou niet
aan! Die bewaar ik toe Paaschenlrr antwoordt de Paus en mee is
hij de deur uit.
Later komt hij voorbij de winkel van slager Soonters en kiikt
vol begeerte naar de heerlijke worst en de aantrekketijke
schaattjes mee zu]_t. Terwijl hii in de slagerswinkel staat te
zingen, kan hij zijn oogen bekant nie van de zult afhouwen.
soonters, die dit gezien heeft t zert: frZoude gij een stuk lussen, Berterr rrNou en ofrl, knikt de Paus. Stager Soontersmaakt
met een mes rt hele schaaltje los en legt het gladde stuk zult
op een stuk kladpapier. De Paus steekt efkes de Kerstster weg
en begint mee groote slorpen de kostelijke .zult naar binnen te
werken. Als hij een stuk op heeft, veegt hii met zijne mouw
langs zijne mond en vat de pruim weer uit zijn tes.
heb van
Buiten gekomme laacht hij teege de joong en zegt: rrlk
Soonters eene heele schaal zult gekreegetr en dan rrkiek eenst
hoeveul ik er aI hebfr en laat aan de joong een vol haffel centen zien. E6n roept dan: ftPaus ge hEt er wel meer as hondertt
ge htst er ook al groote cente biilrr
zoo gaat de Paus dan van deur toe deur net zo lang toe de ven-109-

sters open zijn en de lampen worden aangestoken. Hij is dan zo
hees dat hij bekant niet meer kan praten. De Paus steekt dan
een gekregen sigaar op, en nee zijn kerstster in zijn binnentes gaat hij dan naar huis, waar hij de heele buit op de tafel
uitspreidt.
Leo Renee

Dit prachtigt Gerertse kerstverhaal verd gepubliceerd in de Meierijeche Courant van
dec.19,O, onder de titel "GEIIERTSCHE SCHEf,SEI{'r - yOGELS VIN DMRSE PLUIMAGE.
Het artikel verd geschreven door zekere leo Reneei vrn zijn hand verschenen in de
l{eierijsche Courant overigena nog een amtal trachetsen[ Deer, die allen in eenzelfde
atijl geschreven verden aIB het hier gBpubliceerde kerstverhaal. Het ligt in de bedoeling van de redaktie yan Geuerts Heeo ook deze schetsen in ons blad over te nenen.
D,e achrijver Lo Renee is tot nu toe onbehend g€bleven. lJie vm onze lezers kan om
over hel inlichtten ?
Eehalve dat de redaktie de gevonden rrGererteche Schetsenti zou villen karakteriseren
rla rrFraehtvcrhalenrr, hebben re bovendien de in&uk dat het vaargebeude verhal.eo
betreffen. I),e u€este na&en in het verhaal zijn ietvat vermderd Eaar voor de oudere
Geaertenaren onder ona toch duidelijt herkenbaar gebleven. Zo moet Dr. de Gruiter
Ilr. de Kuiper zijn. Slager Soonters noet zijn Soontiena. De yre naam vil hoofdpersoon
rrde Paugrr luidde: Bert Bagg€rmans. Ilij rae 66n vm de slachtoffers vm de Duitse inval
in C.enert op 11 nei 194O.
Alle verdere aanwllingen zijn vm harte yelkon !t
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