
KERSTK1NDJ h 
„Mertens'? 	treft te 't, da's bij.. 
typ de trap. As u ef fe bie tol I «Me. Zooi.," 
»hut bei omkom aan stommelt Domi-
nee Lat«naar boven, 
„kwebbel, melisse. Nog één toppis 
hoc., Wat «n .gebt.d 	hè? 
tril komt raar 't venen eten, d. de Moet 
ten ke overlaten." 
,,Goed volk," denkt Dominee 
shawl. Och p hot sporadisch vond je 

glimla- 

verraad bel Int. ruwe, Maat eerlijke 
zwiert I 
bij Ment. wordt de door geopend. 
Wie te daar informeert een mannen-

riem. 
,Goed volk,"zegt Dominee. - 

'Geamuseerd kitkt hij naar bet Zateedage 

0410  oor«. tosartnok. mar het tempt Be tel et 	midtee. 
In wat, Mriede,1" 	 evondetaferceitje, «nat bii 

...tri trio kijkt howed.huri_ wend raakt en 	teg.  =schoon 
dool 	ti 	 kind ernaast en een wachtende kleuter, 
„tm ik wo 	 bek uitml heb 	 .'"e_ts"'" door 
Ik te mried 	fr ri 	mrik uit mikte, beide handjes te oer water te kleun. 
d 	mto ir boni armti verstrooide „Z.tewri;' 	Moeder Mertens, ct.'« ka do meneer w boenen, des ni te 
chianti,  m 

 
lak me«, Made, .2oereesl taalt aft k 	 woede Az-I. zoo 

ma le ktillt. we tra n.," 	 aan de gang bbift, ken &e minar je 
alk moto; tril. tremen/dik woeden oerlui 

eet peel 	han erker dei teut g. 

ra' 	 '""S«.1  	nitloaderblerte 
 der ns hoofden 

zich naar 
te eijm 	04.1.h ,roer hel doodslijk p«mmee 	Veel leutuden rink niet 
Vn einel. (tere,  ket ron Hontrnee Late, 	nocalg.. 0, ze kennen elkaar ni. maar 

Wri. Stemming», Uitij bang dat in dezen bid vara a...b...Wijl.. me.' eIre Montroto lalurl luend, Die longen werkt weinig wo.dribwniri vu mijl. ...dik. 
eme ai* tri, meed en den neig tijd Doch Duin.« komt vergeefs. Er is geen 

h.. simt rilke indiritulligholen." 	greintje hoop deze vrouw over te halen_ 
onforon te do ot« kronewolligheden 't" Hij maakt zich geen illurits. Hij luistert 
rniat 	fatekeriia, 	kit et uit ritenceid mar de zoo overbekende, rigm- 
»In rit griwt J* werri vier en hemt. men«. 
Ok tot d. Wo« ik bel verbieden r Meneer most met denk., dat Ze ge. 

toept., gottilend beeft te gekeken. goeie Vaderlanders waren, max meneer 
hz'Ikk". 	ff.ttnold P.atte erin 

Men, 
zag 	zelf. Was bl. nou plaats? 

tko no« en ork. to vangt luter in Ok rtOm de plrits gaat het niet, vrouw," 
Pingo steden 	 zegt Mertens. 
t11 ik  

Ata r.':rila"'si,re7 ""'" baan 
, 	. 'k dna doe tilklk mot vim 'n 
Gat nnee om &glads. 'k Wil wel weten, 
Met ik bon Intyp voor dat Moffenmig. 
Ze motten maar bij Ie binnen komen 
rat 'en en zwo'n wurm vinden. Hoe oud 
ia 't rillicap, meneer?"' 
„Bijna een Nar. De familie wacht tot 
„Waals  wordt." 
„W.b.,  ze tm 	dom de Moffen 
gehaald «orden? Dan aa 	idtt.L” 
raat vrouw Alert... „Waarom gaan ze 
mee?" 
„Misschien zapt . bank, dat ze geen 00-
dentotkade. kamen vinden," zegt Do-
minee ietwat .rtrinitich. 
"Nou ia," zegt vrouw Mertens klovend, 
adie ment.. leven ni. onder dezelfde 

'ometendigbaden. As ik hij al de . 	en 
het in de rij staan nou ook nog bang'  mot 
zijn, dat ze m'n man weghalen. As 't 
om een onderduiker voor een paar dagen 
gaat, heb ik nog nooit nee gezegd. Maar 
da

del 
d dag tut zoo'n aalar te hebben." 

AN 	eenmaal eraan begint vergeet 
Se dienangst. 't Gaat om een leven" 
„Meneer mot niet meer endringen," 

.:rome Merie. verdrietig. „le Heb 

ribt min r 'flertrere4  D*  71'13.'1:: Maar 
mnel gmceg van, <1'1' niet duel, 

kp »ried. sul/. no ger4n sla de Kid. Klaarlle mcan Mordri'e 
'rieterinettrin Nenkt, meen. vreCknhoid over zichzelf boeten. Zij is 

trierixak.r4ort view d* triondentee tof het ~pa. /striem en . wordt zoo 
hardhandig teruggetrokken, dat ze eng 

7.04. hooft 	«gin stoot «doof pst. valt th het .klowende qat., date  over 
enads* 	rltt jo.do.«, 	Rel/1414'e schoenen plenst, 

te ri went jol roti Men M, Zou Ik Verlegen neemt de vrouw afscheid. 
I 0,4. ontvang. kril de hand d« baron« riommelt de trap af, gevolgd air  lul lal kwel, not t" 	 dom Mertens. 

, Laat maar, 'k kom er wel uit," bromt 
Mee, kregel orn de houding van den 

Man, die met geen woord probeerde vlo 

Mn
« bi

s da deur 
	 voo,

hb een 
stevige hand op zijn achnuder 

t 	nou Zaterdag, Wanneer ken Dorm- 
nri dat kind brengen?" 
likee 	 nnet, maar Merie. voelt 
de verbming 	het p/owehng atokstid in 

van den bezoeker 
die kent alleen 

Pat 	'toon eens kon br.- 
gen 'l ae, da vent Kerstma dan maken

en 

""~ hij nog 	/Undard vn d'r een Kerstkindje 
,Uw, rood« filot Iet 	00/ ren Doonner krabt zich lokten hei oor. 

tva 	 Jij kent hor br« da k 	durf _ 	t,/, 	hl 	Nriij rak ton 	hukt met code, 	.gnen' rte kormen.'i  " 
"Wh.ine;.  

trlj legt 	ktnd, een beert< warm ver- 
„I 

 

rit hoeft wik ntet,” grinnikt Mertens. 
«to «eolppk011ik ne" ' 	Peld, p.ew om hall ui,w voor m'n 610' "kt Uni idild 	dddr, dr* 	rd d'r War. Team. dien 

how,  4w, w‘w0 	bwoo l'ht htrl; mond roe 
chicactle /wem, 

„Bed P vernen Mig rist m'n on?" 
kan kke nonsten tafel sotto'  Plo 
NfOle1.0* 	 stratanttont. 
hese degan noor Igenstrniel Roemden we 
4d. nIn.10 ,  ',41 	tonio1 hokt 
her, orin hri 	Brinelicht ram Mere ithll k• 	oceriric in de verlakte 
ritte. c 

nricht. na puin denkt NL tent hij 
th* grime.. lades, belet heil wegeren in 

Iwlrr 
'te ,milt ilen „ititen duwden 

14./el- 	fetetnalaart kod 	Men 	 genoemd 
«sol, loo et *vinnig tijd st voor herder-
lijk nok ftn maakt hij oer kric Per dag 

/rit. teil 	waf neeNellijke uren , noo Natuate nee f Pknf maken van 
ttan ot.k 
Als •-• 	Met etro'n votna oed was 
onder 'In 	Inolhos bri'n verkeerde 
bpsnuchig 	rosoroltent, Hij denkt aan 
104 hoek 	*touwtje, dat el dein  dagen 

wo Men Mal /war gezin. 
fee  m ara 

UIJ ' h'.7 ';',1",',;::::,!,1: "4,''7'2,:,̀;• r,.,„...,„,, ,. er df ede,. ho. gentonen, 
.r. nerestink dat vr., honk no«. MIA,  

t
o I.0, Ind.* rit  snoek. heeft hl) Onn• 
nl gak lto  e dri to eb klom. danititlga 

Mb ei Mee rel lal.. Hij dankt aan 
k knotje HO. de ....new«. kr011. 

Sv Pla 1,10, ,,,,gon 1...», minw troogrlok 

7,7+-s." ....7;,;;:"4;."1*,:„ l:231,,t1: 
bril 

Ik fit ven ttim sekte 	rookt . ,.., ..,..«.,. 

Reittold denkt *til heer, dip kl lei 	I 
kind 104 01010 
' ,eind • • • • 	• 	 in• • • 
een redeloon gebed, 
Dan riet MI «1.1 hef Mfittettrie ri., 

do el 
nt 

 tvlieg
en  biva

ennet
kke
. rent  

th Ittst 
ei,!,  

tapt Iltts« 
d 
tikt up de deur, dit al getijoio, c'.. 
eti Iaat 	Nel g/1 /1 Iell rop 
dutteirmiuWen, 

tIe ronÍtjtal,rit,";;SI:l."''tat/oni 
Jnloae Meden§ nu. belit wel nr, 
stevige MOOI Vertolkt 	dan voorst ,,,, 
geboden voordeel., 
Relnold riagg InCig 
Hein.. de Jobtl, edel 	v.nly 
geacht, VVerittrit er mijl lo ipoN ht 
werkttnnesl woeden, lilt« NI htt 
uit, overdenkt hij, Mrt govelit 	,, 

g
wegduwend, dat «NIPO trio ht, 
a neen bundelt> loven. 

Meeleus stoft.. mor 	e+, 
koind door een wIltigainwinte mint 
licht doorlaat 11,1 

De
I0 ji] 't, Toon?" 

De vrouw wacht e' pap arm ci.it  

.tz'at'"1"bf.PZorjI'lerailertltett'rilk'i:','.1,, , 
wijt guitetende Nanet, Intt 	, 

iiI"ager heb een makkie 1,0 'pi,-  4,.,,-i..  
de grootste van de dan •• Ann 

Eenpk me( IterNI-ketlo'k," ,,,,t 
Den keert te zich lellkeentriel lou 	-, 
Vreemd kindergerihrol krib vetull 
'kamet weerklonken, 

tot 
Zegt Merie., hel 

tot onvereritillig mogelijk 0p lal.l iet 
gerad. „Dat lag benen. u kir «X« 
Vrouw Merker s klikt heer Melt 	i. 
onderzoekend aan. 

In da gang. 	In de gafig „ Wo 
ie dat vont een sekte. V" 
Mertens, die met onhandige v111.1" denrtane,

doek loeknoupt, wordt door tto. 
vrouw op teaden/Nen, 
„Laat mijn dit Mon wen. Dat kl 
schrikt voor jou, Oe don et. erilterint 
Ze pelt het meisje tilt haaf tattifie 
ken, Verwonderd en N vernririlln OM 
huil. knippert het kientritie Mig. Itri 
icht, 

„Assiebllef 	't Is een klein lodie. 
roept ga „Ar mor, /Wede kpolle,,,  

warte ktie oog). Je ken 't iltddri lik 
urm." 
Menens Wijet titer de kindettn, 
„Ss. 	̀k gel het gem detlril/k wit/ 
't politiebureau breuken, Meer de winti,  
hebben oor., aa ge Idee anoden vItnic, 
Moede del we 't omgegeven brilden 
Moeder Meden heelt he} kindje 1,,  ", 
armen genomen, kijkt Mar 1,n /rui 
onverholen Minachting Pen 

Wat stgele t Angeve T Iriellike 
Den, dr nou keutelt over oin da ,  
wurm en de Mofje 011 te lettert 1" 
Merie. statte  jn ocinedle voort teffellik 
„Dnk rime effe om (mee Adam" 

n  onze risico? As gen 	duw.vatt4o 
pen tod werd afgeritheente 	we 
ton in eed g 1  ene m.ia 	m  

gr.','„wor(lemJilo.,,r, p.,  
nebben tee dien meneer Ven de week 0,k 
gezegd." 
„Moeder, de (kermde bromde toi." 
„Sta daar nou niet over ja rieten te 1,0 
wen, Let liever effe op 't «le," 
Moeder Mattend Nee dolt mi neet, 111, ^s 
tert het kindje in heet indien a<11,,, / 
„Lekker tnelesie, waar N te welli ffht 
ze 11,011 ton Itulle Kijk nou le wat .„. 
lieve broorties en 	gekte ge 
„Dat is voor walmt," getikt Melle,  
roerend in Ijkt verbeen. ...brei 
Toch ken h niet laten beat nog viti 
te plagen. 
nBe we 't nou is What In 't part.' „, 
wachtten tot de boomt 	t vonden. Iris 
waren wij d'r kimt alle af." 
r Det'e teel Van ten 	 knik,  
M.det Moment, i iDat mag 
Amittoonklei. tandt>  ment eto 
om te loop. en afwachten, afd',  
een barmhartige Seittrinetti el. ,iyel 
ontfermt," 
Meden» voelt toch even Wroeging tt111  
goedbedoelde bedrog, Nauib nl,  *1 kl n l 
.01  Pari Weken In Intie wee .it 	he,  
haar wri prilllet Uitleggen:N. 
het toenokt *neer tip inrolt gellen 

Dat le 11011 ara Kerenduille, net rij 
Heintke heikele 111 
tentoon de oudste ven de Mee Ww.' 
Vatter (Vlette. bukt eikt over Pel kiel, 
h0k.11kunteteeldle en Stottert wat st bode 
kiel.. over rijn avfarte 

In ieder kevelt 10 110010 VMO lui 
runtkIr" 	Maft1 

totr boa 	ed« Merimio ho' 
mt wo» tOtik,  

door C. Th. ionifejan—de Groot 

tijd kom ik thuis, ziet u. 'k Zal een poer 
keer m'n zakl.tatnn aan- en uitknippen." 
Dom.. Latté heeft, als hij neer 1111i2 
gaat, zijn stille pret, Die vrouw kende 
zacht& niet- Goed 'gezien, Mertens. 
Honderden-Nederlanders kenden zich-
zelf niet. Strubbelden tegen wanneer 
het het verbergen van menrihen betrof, 
maar stonden stervensbereid voor het 
vuurpeloton, als ze .ms per ongeluk 
raakten in het veezetwerk. 

Kerstmis in Holland. 
Kriegsweihnacht.. 
Stikdonkerenachtover een g.triund volk. 
Christus geboren in Bethlehem. De 
Kerstkern, die nu alleen fel belicht, 
reden geeft tot een licht en blij gevoel. 
Een gelouterde, uitzonderlijke Kriste 

In de Wehrmach.zbakkerijen wordt ge 

werkt onder hoogspanning. Het gebraden 
ild druipt in de verhitte ovens, het weel-

derige gebak doet 'de 'bakketsgetell. 
watertand.. De Kerstganzen til n geteld. 
Het materiaaldt toegemeten. 
Het feest van de

wor  
belden. 

Het feest van de ver.rdeelden, die Ban- 

Ód deti weg naar hun afgrond gaan. 
mee te sleuren allee wat ze op bun 

Inekebelleweg vinden. 

Dominee Latté wacht met zijn bundeltje 
voor nummer 4/2 C. B.cherind door 
de inktzwarte duisternis wacht hij. 
Preci. half zeven. Dat was het nu nog 

le-kind, een heelen dagmet opzet wakker 
gebonden, sl apt nu, Het meegegeven 
warme knulde rust zwaar in zijn hand. 
De Laatste zoek van eris berooide Moeder. 

4. 
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