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Vrede
Vrede is niet iets wat je wenst

je maakt het,
je doet het,

je bent het en
je geeft het weg.



Datum Activiteit

20 december      laatste repetitie
27 december - 3 januari  Kerstvakantie
10 januari      1e repetite

28 januari      Sluitingsdatum kopij DoReMi
21 april      Generale repetitie
22 april      Samenwerkingsconcert met
        HOK Excelsior



Hallo koorleden,

Hier is alweer de laatste DoReMi van 2022.

Een bewogen jaar dat mogen we wel stellen.
Wat hebben we veel verslagen dit jaar, maar we ZIJN er nog en dat kan niet
ieder koor zeggen.
Hierbij wil ik ook het bestuur van harte bedanken voor al het werk dat ze
hebben verzet.
Dat heeft vast wel eens hoofdbrekens gekost.

Na een heerlijk concert in Alverna sluiten we het jaar af, wat waren de zus-
ters blij en of we volgend jaar maar weer komen, we zullen zien.
Nu gaan we een nieuw jaar in met onze nieuwe dirigen Ike.
Volgens mij gaat dat helemaal goed komen.

Rest mij nog jullie allen fijne feestdagen te wensen en een muzikaal 2023.
Ik sluit af met een gedichtje van de Gerarduskalender:

Mensen, geniet
Van alles wat u ziet:

Bloemen, planten en dieren,
Zon, maan en sterren

Ook wij zijn deel van dit heelal.
Mensen, geniet,

Van elkaar bovenal.

Groetjes Lydia



Beste koorleden,
wat is er veel gebeurd sinds de vorige DoReMi!
We hebben drie geweldige concerten achter de rug, waarin we naar harten-
lust hebben kunnen zingen en waarop we ons al heel lang hadden voorbe-
reid. Eindelijk uitgevoerd!
Het gaf een voldaan gevoel omdat je bij elk concert meer zelfvertrouwen en
daardoor ook meer plezier kreeg in het zingen, zo heb ik het althans ervaren.
Na de concerten een nieuwe start met onze dirigent Ike. Het voelde eigenlijk
heel vertrouwd vanaf de eerste repetitie. Voor Ike wel een opgave om ons in
zeer korte tijd voor te bereiden op het kerstconcert bij Alverna.
We gaan in het nieuwe jaar starten met de voorbereiding van een concert sa-
men met het Haarlemmermeers Oratorium Koor Excelsior. Als koren sluiten
we heel goed bij elkaar aan, zeker wat het repertoire betreft.

Rest mij nog jullie goede kerstdagen toe te wensen en alvast alle goeds voor
het nieuwe jaar.
Laten we er samen een mooi jaar van maken!

Annelies



Het lijkt al weer lange tijd geleden dat we tot drie keer toe op een podium ston-
den. Een inhaalslag na corona?
We hebben ons beste best gedaan en het was zwaar, maar de resultaten wa-
ren er naar. Heel veel dank aan allen die hier aan meegewerkt hebben. Ook
dank aan de projektleden. Wat een mooie reacties stuurden ze. Om verlegen
van te worden. Maar niet alleen de geschreven reacties, ook meteen na het
laatste concert de enthousiaste geluiden van zowel leden als publiek. Ja, we
kunnen tevreden en trots zijn.
Penningmeester Ton is ook al zo blij. Lees zijn verslag maar...
Rob stuurde de opnamen aan ons toe via WeTransfer. Ik heb uit betrouwbare
bron vernomen dat je daar heel goed op strijkt. (gat in de markt?)

We zijn een aantal weken met Ike op
weg naar Bethlehem geweest en dit keer
aangekomen.
Engelen en kamelen beeldden we uit
(Ike is daar heel goed in, vooral de kame-
len) en dit werd allemaal gedaan om uit
te voeren in Alverna.
Je kunt je op een optreden daar gerust
verheugen hoor. Fijne belangstelling van
de zusters. Enthousiaste meezing ..sters.
Ik schrijf dit nu op d.d. 8 december. En

we treden daar 10 december op. Ik spreek dus puur uit ervaring en vertrouw er
op dat we daarna weer terug kunnen kijken op een fijne middag. Het was voor
Ike haar optreden-debuut met ons en onze kennismaking met een andere pia-
nist.

En dan 13 december. Willemia ‘strooide’ met nieuwe muziek om meteen te
beginnen met instuderen voor 22 april. Voor ons koor wordt dat een nieuw ge-
beuren.. samen met het Haarlemmermeers Oratorium Koor Excelsior. (HOK)
Excelsior.
Dat concert gaat plaatsvinden in De Rank in Nieuw Vennep. De thuishaven en
repetitielocatie van Excelsior. We gaan er ook weer projektleden bijvragen,
dus dat wordt een vol podium daar.



20 december de eindejaars- kerstborrel. Portemonnee mag in de tas of
broekzak blijven, we krijgen ieder twee muntjes. En ja, de drankkast mag
open. Het wordt helemaal een feestelijk gebeuren want Rob en Lydia trakte-
ren ook nog. Dus het avondeten die dag kan gerust achterwege blijven. We
zingen tot +/- 21.00 uur, ruimen de stoelen weer op en nemen iets te drin-
ken. Nu is het toch wel duidelijk dacht ik.

Dinsdag 10 januari gaan we weer aan de slag. De kerstboom is dan
weer opgeruimd. Drie Koningen voorbij (waren die nou nog op weg
naar… ?)
Een schoon jaar ligt voor ons. Wat zal dat jaar 2023 weer brengen.
Hopelijk wat nieuwe leden? Ons voorbereiden op ons jubileumjaar.

We blijven corona het hoofd bieden. Samen sterk.

Heel fijne feestdagen en tot ziens.
Anneke.



De afgelopen maanden waren druk. Alles stond in het teken van onze concer-
ten. Maar, om een lang verhaal kort te maken, we zijn positief geëindigd.
We hebben drie mooie concerten gegeven, waarvan ik persoonlijk “ons” con-
cert in Haarlem het mooiste vond. Het andere positieve is dat we aan het con-
cert een paar honderd euro hebben overgehouden! Dus wat dat betreft
mogen er van de penningmeester meer van dit soort concerten gegeven wor-
den.

Ondertussen is de trekking van de Grote Clubactie ook voorbij. Voor zover ik
kan zien zijn er op twee loten die wij hadden prijsjes gevallen: beiden een gra-
tis kaartje inclusief postzegel. Helaas geen € 100.000,-, auto of keuken. Vol-
gend jaar beter.

Als ik dit schrijf moeten we nog naar Alverna. Dat zal best wel weer mooi en
leuk worden. Daarna nog twee repetities en dan sluiten we het jaar alweer af.
Voor mij wordt het de komende tijd ook druk. In Excel een nieuw jaar opzetten
en controleren of alle formules nog kloppen en werken. En dan begin januari
het jaar 2022 afsluiten en alvast beginnen aan het opzetten van de begroting
voor 2023. Maar eerst nog Kerstmis en Oud en Nieuw.

Ik wens u allen mooie en fijne Kerstdagen toe. En voor het nieuwe jaar veel
gezondheid en geluk. En voor het koor wens ik, dat het maar weer een mooi,
goed en zangvol jaar mag worden.

Tot volgend jaar!

Ton



Voor het eerste concert in 2023 zijn plannen in de maak voor een
gezamenlijk optreden met HOK Excelsior uit Nieuw-Vennep op
22 april in De Rank.
Beide koren verzorgen een gedeelte van het concert en twee
nummers worden samen gezongen. Eén stuk met onze eigen
dirigente en één stuk met de dirigent van Excelsior, Rob Meijer.

Cantamus zingt:
uit Anthem’s van Rutter

 CGKC 187 ............................. Look at the world
         For the beauty of the earth
         (reserve: All things bright and beautiful)

J. Stainer
      CGKC 204..............................How beautiful  upon the mountain*

 CGKC 629 ............................. God so loved the world*
C.H. Hastings Parry

 CGKC 203 ............................. Dear Lord and Father of mankind*

Andy Beck
 CGKC.................................... Celebrate the seasons**

Cantamus zingt samen met Excelsior onder directie van Ike Wolters:
G. Fauré

 CGKC 468 ............................. Cantique de Jean Racine*

Nummers met een *, worden binnenkort of zijn inmiddels uitgedeeld, het num-
mer met ** volgt komend jaar.
Het lied dat door Excelsior wordt uitgekozen is nog niet bekend.

Voor 17 december ’23 staat een Kerstspecial in de Marktpleinkerk op de agenda.
Mogelijke optredens tussendoor: Dialoog in muziek en Alverna, maar hiervan
staat nog niets vast.
In ieder geval wel veel om naar uit te kijken,
Willemia van Brussel



Zoals bekend geven op 22 april 2023 onze koren samen een concert. Uniek
in de geschiedenis van beide koren.
We gaan als volgt te werk. Ieder koor studeert en zingt haar eigen repertoire
onder leiding van de eigen dirigent. Daarnaast zingen we ook een aantal stuk-
ken gezamenlijk.
Beide koren nodigen daarvoor projektleden uit en maken plaats voor elkaars
leden.

Het H.O.K Excelsior gaat uitvoeren;
de Missa nr 9 in D van Heinichen. Een vrij onbekende maar heel mooie mis
uit de baroktijd met veel koorwerk.
Gezamenlijk worden twee stukken uitgevoerd waaronder Cantique de Jean
Racine. Het tweede stuk, de keus van Excelsior wordt nader vastgesteld.

Je zou je als Cantamus koorlid bij Excelsior
aan kunnen melden als je daar voor zou voe-
len. Nu het in het kader van het gezamenlijke
concert gaat is het mee doen gratis. Waar-
schijnlijk zal de muziek wel betaald moeten
worden wat komt op €13.50.

Excelsior repeteert op donderdagavond in ge-
bouw De Rank,
Eugenie de Prevenairestraat in Nieuw Vennep.
U kunt zich opgeven bij Peter van Hemert. secretaris@koorexcelsior.nl

Beste medezangers in dit project,
Jullie zijn een bijzonder warme en eensgezinde club en dat verklaart
misschien ook hoe jullie als koor springlevend uit de corona-periode zijn
opgestaan. Dat bewijst de drie prachtige concerten die we het afgelopen
weekend hebben gehad.
Het is een bijzondere ervaring om met jullie kennis te maken, niet in de
laatste plaats door de voortreffelijke manier waarop jullie dingen organise-
ren en de projectzanger begeleiden. Veel dank daarvoor.
Wellicht tot ziens, maar anders blijven in ieder geval de warme herinnerin-
gen. Het ga jullie goed!
Charles France.



Ik heb het projekt met veel plezier gedaan . Ik hoor wel wat en wanneer jullie
volgende projekt is.
Paula Verhoef.

Ik heb vanaf juni vooral genoten.
De repetities waren gezellig, jullie koor heeft zich heel uitnodigend naar
mij/ons getoond.
En zingen onder leiding van Una is zo fijn.
De uitvoeringen waren fantastisch om te doen, tot 3x toe.
En nu afkicken, een beetje gemis. Ik heb een playlist gemaakt op Youtube,
om nog na te genieten van de prachtige muziek.
Ik wens jullie veel succes en plezier met de nieuwe dirigente.
En laat maar horen als jullie een nieuw project aangaan. Dus wie weet tot
ziens.
Hartelijke groetjes,
Els Paardekooper.

Ik heb genoten van het project en idd het zal stil zijn… maar ook voor mij. Ik
wens jullie een goede kersttijd toe: Ik heb nu een paar kerstprojecten dus ik
sla bij jullie even over. Tot februari doe ik ook nog mee met een ander project
in de Haarlemmermeer. Maar ik ben zeker bereid tot ondersteuning. Het liefst
na februari 2023. Ik ga  jullie zeker zien icm met excelsior! We houden con-
tact. Geniet lekker na.

Dank voor het project, de goede organisatie, de mooie start en slot interven-
tie van de repetitie en de DOREMI. Het gaat jullie goed! Hartelijke groet,
Caroline Zoon. Lid van HOK.

Bedankt voor de leuke tijd die ik bij Cantamus heb doorgebracht.
Het waren mooie concerten die ik met veel plezier heb gezongen.
Ik ben benieuwd wat jullie gaan uitzoeken voor het voorjaar en wat we geza-
menlijk met HOK Excelsior gaan zingen.
Groeten Peter van Hemert. Secr. HOK.

Lieve allemaal,
Graag wil ik jullie nogmaals bedanken voor de geweldige tijd, die ik heb
mogen beleven bij Cantamus.
Zo fijn hoe wij in jullie gezelschap zijn opgenomen en mee hebben mogen
zingen. Wat heb ik genoten bij de repetities en vooral bij de concerten. Het is
jammer dat ik geen vervoer heb en te ver weg woon.
Ik wens jullie heel veel succes en zangplezier voor de komende tijd.
Harteljke groeten en en liefs,
Riet Heemskerk



Ingestuurd door Ria de Koker



EVEN TERUGKIJKEN

Foto’s: Rick van der Lichte



KERSTRECEPT MET EEN KNIPOOG

Kerstrecept voor eend met whiskey
Benodigdheden:

- Een eend van 5 kg.
- 2 flessen Schotse Whisky.
- Spekreepjes.
- Olijfolie.

Bereidingswijze:
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.
De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.
De eend op een vuurvaste schaal leggen en een tweede glas whisky inschenken.
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky.
De glaven opdiinken en de scherven van et eeiste glav oplaapen.
Nog en naiff glav insjenke en opdlinke.
Na en naiff uui de hoven opedoen om deend te sjekkn.
Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povenkand van de linkerand toen.
Denove nen sgop geve.
Twee glave wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke.
De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel vastpakke.
De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en deent oprape.
Deent noggis oprape em met nen nantdoek de bwantwondesaiv van deent vege.
Ze hande ontvette met viskey en de tupe ssalf veeroprape.
Tkapotte glazzopvege endeent terug in de hove toen.
Deheent oprape en dove eers opedoen.
De twwwiede fles biski pedoen en overeindzette.
Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege.
Noggis opstaan van de vjoer en tochma blijve zitte.
De bles op de grondzette.
Uide bles drinke wande glave sijn opof kabot.
Den'ove aftette, deooge sluite en omvalle.
De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en
degusteren met citroen en mayonaise.
De hele rest van de middag en de vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en
de wanden en plafond schoonmaken.
Glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg
Paracetamol en maagzout kopen!
Ingestuurd door Lidy



 Over het kerstlied ‘Ere zij God’ lopen de meningen uiteen van lof tot –
vooral bij kerkmusici – kritiek. Voor velen kan geen kerstviering zonder dit lied
en volgens sommigen kun je het in de kerk beter niet zingen. Pieter Endedijk
schrijft uitgebreid over deze discussie in zijn Kerklied.net-artikel. Maar een
historisch onderzoek naar de herkomst van dit lied gaat gewoon over feiten en
niet over meningen en gevoelens.
 Zoals bekend (zie bijv. het artikel van Endedijk) staat de tot nu toe oudst
bekende versie van het ‘Ere zij God’ in het blad ‘Het Nachtegaaltje’ onder red.
van Isaac Bikkers, van het jaar 1857. Als componist noemt hij F.A. Schulz,
maar geeft verder geen bron. Sommige andere bronnen schrijven Schultz met
tz. Tot nu toe was de herkomst van dit lied in nevelen gehuld, net als de
personalia van de componist. Diverse bronnen geven verschillende
voorletters en voornamen.

De componist
 Uit mijn onderzoek komt nu naar
voren dat de componist Friedrich
August Schulz is, geboren 19-01-1810
in Neuhof/Walkenried a. H, overleden
23-04-1893 in Kissenbrück, Kr.
Wolfenbüttel. (www.deutsche-digitale-
bibliothek.de). Friedrich August Schulz
was een leerling van de
Braunschweigse dirigent en
musicoloog Friedrich Konrad
Griepenkerl (1782-1849). Schulz was
leraar, organist en componist in
Schöppenstedt (Duitsland). Hij
publiceerde verschillende liedboeken,
muziekstukken en boeken over muziek.
 Schulz heeft meerdere liedbundels
voor scholen geschreven. De
bundeltjes ‘Deutscher Liederhain’ en
‘Deutscher Sängerhain’, waarin het
‘Weihnachtsgesang - Ehre sei Gott in
de Höhe’ verscheen, waren ook zulke
schoolbundeltjes. Het lied was dus
oorspronkelijk niet bedoeld als kerklied

maar voor het zingen op lagere scholen.

DE HERKOMST VAN HET LIED ”ERE ZIJ GOD”



Het lied
 Schulz publiceerde een eerste versie van het ‘Ehre sei Gott’ in 1840 en
een tweede sterk verbeterde versie in 1851, beide driestemmig in F-groot. In
beide uitgaven draagt het de titel ‘Weihnachtsgesang’ met als eerste regel
‘Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, in der Höhe, in der Höhe, in der Höhe’,
woordelijk hetzelfde als in het Nederlandse ‘Ere zij God’. De muziek van de
1851-versie wijkt na 10 maten op onderdelen behoorlijk af van de 1840-versie,
de laatste 9 maten zijn (op de op één na laatste maat na) weer gelijk.De
Bikkers-versie is op één nootje na gelijk aan de 1851-versie! Dus ook
driestemmig en in F-groot. In beide Duitse versies is de tekst in het Duits
hetzelfde als in het Nederlands: “Ehre sei Gott in de Höhe. Friede auf Erden,
und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen.” (hier even zonder de
herhalingen).

Mijn speurtocht naar de originele versie van het ‘Ere zij God’ heeft ongeveer
een maand geduurd. Via de site
www.DeutschesLied.com vond ik vier
verschillende uitgaven van het
‘Weihnachtsgesang’ met als eerste
regel ‘Ehre sei Gott’ van Schulz, bij
drie daarvan stonden zijn voornamen:
Friedrich August.
 Op www.archive.org vond ik
scans van twee van de in
‘DeutschesLied’ genoemde
liedbundels, die allebei de muziek van
het ‘Ere zij God’ zoals bij Bikkers
bevatten, uiteraard met Duitse teksten.
De ene dateerde van 1883 en de
andere van 1896, dus helaas jonger
dan die van Bikkers. De uitgave van
1883 bevatte echter nuttige informatie!
Bij het lied staat als componist
vermeld: F.A. Schulz (1840). Het
mooie is de voetnoot: daar staat dat
het met toestemming was
overgenomen uit ‘F.A. Schulz.

“Deutscher Sängerhain,” 3. Heft, Preis
40 Pf. Wolfenbüttel, F. Holles
Nachfolger.’ Hierbij was geen jaartal
genoemd.



Van het Ostfriesisches Schulmuseum Folmhusen in Westoverledingen (Dld.)
kreeg ik een scan van het titelblad van dit boekje en van het lied getiteld
‘Weihnachtsgesang’ met als tekst ‘Ehre sei Gott’(blz. 80, lied 87). Het boekje
blijkt te dateren uit 1852 en is een ‘Zweite Stereotyp-Auflage.’ Het is een
ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1851 (die ik helaas niet heb kunnen
traceren). De muziek is, zoals al gezegd, op één nootje na exact hetzelfde als
bij Bikkers, ook driestemmig en ook in F-groot. Dit is wat ik de tweede versie
van het lied noem, 6 jaar ouder dan die in het bundeltje van Bikkers! Van de
Stadtbibliothek Braunschweig (Dld.) kreeg ik een scan uit het boekje
‘Deutscher Liederhain’ van F.A. Schulz uit 1840, met daarin de eerste en
originele versie van het ‘Ehre sei Gott’.
 Als we die eerste met de tweede versie vergelijken, kunnen we
begrijpen waarom de componist verbeteringen heeft nodig gevonden. Het
gedeelte tussen de eerste tien maten en de laatste negen maten is compleet
opnieuw geschreven. Zonder deze verbeteringen zou het lied mijns inziens
echt niet bij het publiek zijn aangeslagen. Het heeft in Duitsland zelf trouwens
nooit zo’n hoge vlucht genomen als in Nederland, hoewel het lied na 1851
toch wel in verschillende Duitse liedbundels is opgenomen. Het is aan
musicologen om daar een verklaring voor te vinden.
 Coen Reemer



Het was koud, de wind blies dwars door Anne zijn jas heen. Ondanks dat het kerst-
avond was, brandden er sporadisch lichten op de Prins Hendrikkade. Enkele statige
huizen hadden hun prachtige lantaarns boven  de deur branden. Af en toe kon Anne
bij een woonhuis binnen kijken en zag hij een kerstboom met brandende kaarsjes.
Gelukkig had hij nu profijt van het licht en kon hij nu goed zien waar hij liep.
Heel wat anders dan de donkere landweggetjes in de omgeving van Dwingeloo. Hij
was sinds 7 maanden gelegerd bij de Marine in Amsterdam. Zijn eerste kerst ver
weg van huis en in een totaal andere omgeving. Drente was vertrouwd daar
kende hij alle mensen op de boerderijen. In Amsterdam voelde hij zich als een kat in
een vreemd pakhuis. Hij liep samen met Jelle, zijn dienstmaat over de Kattenburger
brug. Hij zag de rijzige gebouwen van de marinekazerne door de mist heen verschij-
nen en daar achter de omtrek van de huizen van Kattenburg. Daar  woonden veel
havenarbeiders en mensen die in de grote fabrieken werkten. Anne moest denken
aan de mensen die daar woonden. Hij had altijd gedacht dat de mensen in de grote
stad rijk waren. Op school stonden in de boekjes foto,s van de grote panden aan de
grachten en er werd veel verteld over de schilders en handelaren. Hij had bedacht
dat alle mensen in Amsterdam in goede doen waren.

KERSTMIS OP KATTENBURG

Nu wist hij wel beter. Als je langs de grachten van Amsterdam liep dan zag je inder-
daad die grote huizen, maar als je een zijstraat in ging  zag je allemaal krotten waar
grote gezinnen woonden. Zo ook in Kattenburg. ‘s Avonds wandelden Anne en zijn
maat Jelle regelmatig een rondje door Kattenburg. Zij maakten soms en praatje met de
ras Amsterdammer Gerrit, die vaak te vinden was op het bankje aan  het  Kattenburger
plein. Op een avond nodigde Gerrit, Anne en Jelle bij hem thuis uit. Het was een gast-
vrij onthaal en de 5 kinderen van Gerrit en Truus  hingen aan hun lippen met vragen
over de boerderij. Was het echt zo dat voor kerstmis een konijn werd geslacht? Groei-
den de aardappels en boontjes gewoon in de tuin en waren kasten gevuld met potten
met vruchten en groente? Anne vertelde dat het de boeren en hun gezin aan niets
ontbrak en het eten zomaar om de boerderij te vinden was. Dat was heel wat
anders dan op Kattenburg, daar waren geen tuinen. Truus en Gerrit  woonden met wel
20 volwassenen en kinderen op een trap. Het was armoe troef. Er hing een armzalig
elektrisch peertje boven de tafel, er lag een kale plankenvloer, vaak was er onvoldoen-
de eten huis. Gerrit had geen vast inkomen, hij werkte in de haven en moest van alles
aannemen wat op zijn pad kwam. Zij woonden met z’n zevenen in 2 kamers met een
piep klein keukentje.

De kinderen  sliepen met  z’n vijven overdwars in een tweepersoons bed. De huiska-
mer bestond uit een tafel en 4 stoelen. Verder was het gevuld met gezelligheid en aan-
hankelijkheid. De kinderen waren dol op hun ouders en hielpen hen waar zij konden.
Voor de komende kerst maakte Truus zich zorgen, zoals het er nu uit zag was er niets
extra’s in huis en mochten zij blij zijn als er een eenvoudige maaltijd op tafel kwam.
Klagen dat deden zij niet, zij zouden de kamer vullen met kerstliedjes en de kerststal
zou een prominente  plek krijgen .
De  kinderen hadden zich erbij neergelegd dat er ook dit jaar geen kerstboom zou zijn.



Het was kerst avond. Jelle wees Anne op de grote klok boven de ingang van de poort
van de kazerne. Oef, het was veel later dan zij dachten dat het was. De kerstavond in
Amsterdam was omgevlogen. Ze hadden een pilsje gedronken op de Nieuwendijk en
veel te lang over de wandeling gedaan. Wat nu? Aanbellen aan de poort was geen
optie, dan hing er een straf boven hun hoofd. De sergeant van dienst was een
brombeer die er behagen in schepte om anderen te kunnen straffen. Waar moesten
zij heen? Over de muur klimmen was ook  geen mogelijkheid, want de wacht zou hen
zeker opmerken. Trouwens die muur was veel te hoog. Er was in geen velden of
wegen een hooiberg te vinden, dus buiten slapen was ook niet aan de orde.
Misschien kijken of in een van de huizen aan de overkant een deur open was? Dan
konden zij misschien in het trapgat slapen. Als eerste gingen zij naar het huizen blok
waar Gerrit woonde en na een lichte druk tegen de voordeur vloog deze open. Anne
en Jelle beklommen de lange steile trap van de woning van Gerrit en Truus, gelukkig
was ook die deur open. Iedereen was in diepe rust. Zij vleiden zich neer bij de tafel
en vielen moe van het pilsje en de wandeling in een diepe slaap en zo vond Gerrit
hen. Hij maakte een kopje thee en maakte hen op tijd wakker om nog voor dat het
eerste appèl in de kazerne binnen te glippen.
Gelukkig was hun nachtelijke afwezigheid niet opgevallen en konden zij quasi
nonchalant aan het kerstontbijt aanschuiven. Anne keek eens om zich heen en zag
dat er een overvloed aan eten was. Hij moest denken aan het gezin aan de overkant
in de armoedige woning en beraamde met Jelle een plan. Zij gaven zich na het ontbijt
vrijwillig op voor de keukendienst en sloegen in alle stilte hun slag. Terwijl Gerrit en
Truus en de kinderen de kerstdienst in de Oosterkerk op Wittenburg bijwoonden, be-
klommen Anne en Jelle opnieuw de steile trap. Dit keer met een mand vol etenswa-
ren, een rollade, peertjes, spruitjes en een flesje wijn en een klein kerstboompje met
echte kaarsen en kerstkransjes. Zij stalden hun waar uit in de kamer en slopen stille-
tjes de trap af. Die middag stonden Anne en Jelle met hun rug tegen de kazerne
muur te genieten van de kerstliedjes en vrolijkheid die uit het huis aan de overkant
klonk. Gerrit en Truus keken uit het raam en staken hun hand vol dankbaarheid op
naar de mannen. Ze nodigden hen uit om van al het moois  mee te genieten. Wat is
nou mooier? Kerstmis op de boerderij of hier in Amsterdam?
Even wisten Anne en Jelle het niet.

Ingestuurd door Riek Pieters
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