
Kerstmis… toen!! 

Een verhaal van Giel Langens 
 
Kerstnacht. Een bewolkte lucht. Er waait een koude noordoostenwind. Het lijkt of het 
zal gaan sneeuwen. De maan vindt af en toe een gaatje in de wolken en zendt haar 
stralen naar beneden en tovert grillige schaduwbeelden op de aarde. 
Het is stil op de donkere straatweg. Geen verkeer. Alleen een eenzame fietser, diep 
wegdoken in de kraag van zijn jas, de pet over de oren getrokken, fietst in deze 
donkere kerstnacht moederziel alleen over de straat, nauwelijks voldoende bijgelicht 
door de carbidlamp om de weg te kunnen volgen. Heel in de verte blaft een hond. De 
nachttrein dendert over het spoor en scheurt de stilte van de nacht. Een nachtuil 
schreeuwt. 
 
In de kerk is alles in gereedheid gebracht voor de Nachtmis. Tientallen kaarsen 
accentueren altaar en priesterkoor alsof ze willen aangeven: dit is de  
meest belangrijke plek in de kerk, want hier wordt in deze Kerstnacht het Heilig 
Misoffer opgedragen om het feest van Christus’ geboorte te vieren. 
Ook de kerststal heeft weer z’n plaats gekregen in een van de zijbeuken. De koster 
en zijn medewerkers hebben hun uiterste best gedaan om op een ludieke manier uit 
te beelden welke grootse gebeurtenis er heeft plaatsgehad zoveel jaren geleden. 
Zelfs de ‘knikengel’, enigszins opzij opgesteld, ontbreekt niet. 
 
De parochianen staan klaar om naar de Nachtmis te gaan. Ze wachten nog op het 
‘halfuur’ luiden; dit wil zeggen, als de klok luidt duurt het nog een half uur voor de 
Nachtmis begint. Ze hebben dikke, warme winterkleren aangetrokken met een extra 
trui of borstrok, dikke wollen sokken en warme wanten tegen de koude noordenwind. 
De vrouwen draperen de ‘pelderien’ over de schouders of spreiden die - zolang ze 
nog niet in de kerk zijn - over de ‘poffer’ om hoofd en hals te beschermen tegen de 
kou. Ze weten, buiten is het koud en in de kerk is het niet veel beter, want daar 
brandt geen kachel. 
 
De man op de fiets mindert vaart. Hij zoekt een adres. Hij heeft blijkbaar niet veel 
goeds in de zin, want hij stapt af en sluipt heel omzichtig het erf op bij de boerderij 
van Herman en Drieka. Hij verschuilt zich achter een hooiberg, blaast de carbidlamp 
uit en bedekt de fiets met enkele plukken hooi. Dan valt ze niet op als de maan er op 
schijnt. Hijzelf hurkt achter een dichte struik. Vandaar houdt hij de voordeur van de 
boerderij scherp in de gaten. 
 
De kerkklokken luiden. De klanken van de grote en de kleine klok tuimelen over 
elkaar. Ze klinken alsof ze willen verkondigen: ‘Kom, kom allemaal. ’t Is feest! 
Christus is geboren. Vier ’t feest met ons mee! Kom, kom, kom!’  
Dan gaat de voordeur open. Herman en Drieka stappen de nacht in, naar de kerk, 
naar de Nachtmis, niet vermoedend, dat de gebeurtenissen die volgen de 
kerstvreugde dramatische zullen beïnvloeden. Aanvankelijk zijn ze de enige 
kerkgangers. Maar allengs komen meer mensen hun huizen uit en vormt zich een 
lange rij van parochianen op weg naar de Nachtmis om de geboorte van Christus te 
gaan vieren. 
 
De man komt behoedzaam achter de struik vandaan en loopt naar de achterdeur. Hij 
forceert de sluiting en sluipt naar binnen, knipt zijn zaklantaarn aan en kijkt om zich 



heen. Hij is op de voorstal en ziet het gangetje dat de voorstal met de keuken 
verbindt. Heel voorzichtig zet hij de deur op een kier en ziet een jonge vrouw druk 
bezig met het klaarmaken van de koffietafel voor na de Nachtmis. Het is Dina, de 
twintigjarige dochter van Herman en Drieka, die samen met haar broer Jan van 
veertien, is thuisgebleven. Brutaal stapt de insluiper de keuken in. Dina hoort iets, 
draait zich om en ziet de man. Ze verstijft van schrik; een moment.  
 
Dan welt een ontzettende woede in haar naar boven: wat doet die vreemde kerel 
hier! Ze geeft een gil en vliegt de man aan, slaat, schopt en krabt waar ze hem raken 
kan. Jan, in de bijkeuken, hoort het tumult, ziet wat er gaande is en snelt haar te 
hulp. De inbreker is totaal overdonderd. Hij voelt zich in het nauw gedreven. Hij raakt 
in paniek. Hij gaat verliezen. Dat nooit!! Hij pakt de revolver uit zijn broekzak en 
schiet twee keer. De eerste kogel fluit rakelings over Dina's hoofd en verdwijnt in de 
zolderbalk. De tweede kogel scheurt haar wang open, raakt op de kast een glazen 
stolp, die in gruzelementen uiteen valt. Dina valt op de grond en schreeuwt het uit 
van pijn. Jan pakt vlug een handdoek om het bloed te stelpen. Hij helpt haar 
overeind. De bandiet is intussen gevlucht. Jan helpt zijn zus zo goed hij kan en zegt: 
“Ik breng je naar de buren en dan ga ik hulp halen.” 
 
De Nachtmis is begonnen. De kerk is prachtig verlicht. De kaarsen op het altaar en in 
het priesterkoor zorgen voor een blijde, gewijde sfeer. Het koor zingt de introitus: 
Puer natus est, Een kind is ons geboren. Daarna volgt het Kyrie uit de vierstemmige 
mis, speciaal voor Kerstmis ingestudeerd. De kerk is tot de laatste plaats bezet. Vol 
devotie volgen de parochianen de mis en luisteren naar de preek. Na de plechtige 
Nachtmis volgen nog twee ‘stille’ missen, opgeluisterd door een kinderkoor, dat 
kerstliederen zingt.  
  
De buurvrouw is niet naar de Nachtmis. Ze heeft een zogenaamd ‘open’ been en kan 
daardoor niet goed lopen. Keesje, haar zoontje van tien, houdt haar gezelschap. Ze 
horen gestommel bij de voordeur. Een jongensstem: “Buurvrouw! Help! Doe open! 
Vlug asjeblief!” Op een teken van moeder maakt Keesje de deur open. Ondersteund 
door haar broer strompelt Dina naar binnen. De buurvrouw krijgt bijna een 
hartstilstand als ze het bleke, bebloede gezicht van het meisje ziet. Dan komt ze in 
actie. Ze opent de slaapkamerdeur. “Kom, ga gauw op bed liggen” Ze haalt vlug 
handdoek, washandje, warm water en verbandspullen en gaat aan het werk. 
 
Jan verdwijnt naar buiten, pakt een fiets en rent als de weerlicht naar het dorp. Slim 
als hij is, gaat hij eerst naar de veldwachter, want die heeft als een van de weinige 
dorpelingen een telefoon. “Wat zie jij d’r uit, zeg! Wat is er gebeurd? Wat kom je 
doen?” Jan, nog nahijgend van het snelle fietsen, vertelt hortend en stotend wat er is 
gebeurd. “Waar is je zus nu?” “Bij de buren.” “Dan zullen we eerst eens vlug de 
dokter bellen.” Ook de dokter is met zijn vrouw naar de Nachtmis. De dienstmeid 
gaat hem meteen waarschuwen. De dokter woont in een ander dorp en is de enige 
huisarts in de streek. Zijn praktijk omvat zo’n 4 á 5 dorpen. “Ga jij nu maar vlug je 
vader en moeder waarschuwen in de kerk,” zegt de veldwachter. Dan stelt hij de 
commissaris van politie in de stad op de hoogte. Die zal het onderzoek moeten 
leiden.  
 
Broer Jan gaat zo stil mogelijk de kerk binnen op zoek naar zijn vader en moeder. 
Gelukkig weet hij vrij zeker waar ze zitten, want ze hebben een vaste plaats in de 



kerk. Ze schrikken natuurlijk vreselijk als ze horen wat er is gebeurd. Ze stappen 
meteen op en haasten zich naar huis. Vanzelfsprekend ontstaat er een grote 
beroering onder de mensen in de kerk. Hoofden buigen zich naar elkaar toe. 
Gefluister, dat aanzwelt tot een gegons van zachte stemmen, gaat als een windvlaag 
door de kerk. Wat zou er toch aan de hand zijn? 
 
Na de Nachtmis belt de veldwachter de pastoor en vertelt hem het slechte nieuws. 
Als het voldoende licht is gaat de pastoor de getroffen familie bezoeken. Als hij daar 
aankomt ligt Dina rustig te slapen, thuis in haar eigen bed. De dokter is al geweest, 
heeft de wond gezuiverd, gesteriliseerd, gehecht en verbonden. Het meisje heeft een 
slaapdrankje gekregen en is ondanks de pijn in slaap gedoezeld. De politie is nog 
druk bezig met sporenonderzoek. De pastoor praat met Herman en Drieka en Jan. 
Ze zijn nog danig overstuur. Hij troost hen en spreekt hen moed in. 
 
In de Hoogmis van 11 uur vertelt de pastoor zijn parochianen wat er die nacht is 
voorgevallen. Hij eindigt zijn preek met de woorden: “Laten we bidden voor het 
getroffen gezin; dat het meisje voorspoedig zal herstellen en dat ze allemaal de 
schrik vlug te boven zullen komen. Laten we ook bidden voor alle mensen die tijdens 
deze kerstdagen ziek zijn, pijn lijden of verdriet hebben. En ook voor degenen, die 
anderen pijn, verdriet en ellende berokkenen. Dat ze hun misdadige praktijken 
afzweren en zich verder gedragen als eerzame burgers van onze gemeenschap.”  
De belangstelling en het medeleven in het dorp zijn enorm. Het gezin van Herman 
wordt overstelpt met brieven, kaarten en cadeaus. Nog wekenlang is deze fatale 
gebeurtenis onderwerp van gesprek.  
 
Dit is geen vrolijk kerstverhaal. Ik weet het. Maar het is wel een waar gebeurd 
verhaal. Dina was een buurmeisje. Ikzelf was toen ongeveer 10 á 12 jaar oud. Het 
huis, waar de overval is gepleegd, staat er nog. Ik kan het zo aanwijzen. Toen ik 
onlangs in de krant las, dat bij een overval een vrouw was omgekomen, kwam dit 
allemaal in alle hevigheid weer boven. Ik moest het van me “afschrijven.”  
 
Ondanks het blijvend litteken op de wang is het met Dina verder goed gegaan. 
Enkele jaren nadien trouwde ze met een flinke boerenzoon. Samen kregen ze een 
mooi gezin met vijf kinderen en hebben een succesvol bedrijf opgebouwd. Broer Jan 
stapte in de voetsporen van zijn vader en werd een gerespecteerd veehandelaar. 
De dader werd enkele jaren later bekend, toen de bende waartoe hij behoorde, werd 
opgerold. Deze bende heeft vele jaren lang de streek onveilig gemaakt met veel 
misdaden, o.a. diefstallen, roofovervallen, brandstichting, zelfs moord. Ze gingen 
voor vele jaren de gevangenis in. 


