En waar de sterre bleef stille staan…
Het lijkt erop dat de dozen met kerstversiering, de lichtjes en de kerstballen, de bomen en de
strikken, de kerststal en de kaarsen dit jaar wat vroeger dan al die andere jaren uit de kast worden
gehaald. Alsof we in dit wonder jaar de gezelligheid en de nostalgie wat sterker willen voelen. Daar is
niets mis mee, integendeel, laten we maar alles uit de kast halen wat warmte geeft, deugd doet en
verbondenheid schept. Zo herlas ik in deze adventsdagen het schoon en warm vertelsel van Felix
Timmermans over die drie sloebers die als ge het verhaal leest u zo voor de geest kunt halen.
Schrobberbeek, Pietje Vogel en Suskewiet zijn herder, palingvisser en bedelaar maar zijn vooral drie
vrienden die op kerstavond een mirakel meemaken. Timmermans vertelt het in geuren en kleuren
zowel in de novelle ‘driekoningentriptiek’ als in het toneelstuk ‘en waar de sterre bleef stille staan…’
In deze donkerste dagen wens ik iedereen de warmte van het (her)lezen. En als aanloop op dat feest
dat we dit jaar anders dan anders zullen vieren al als klein cadeautje de tekst van het lied dat René
Dhondt – een schoon en warm mens van weleer- ooit schreef over dat vertelsel. Ik zoek alvast nog
twee vagebonden om dan samen rond Driekoningen met dat lied rond te trekken. Ervaring niet
vereist…
Beleef er maar al wat deugd aan en hou u goed warm.
Piet

o mensen luister naar wat we gaan vertellen,
een echt verhaal, ’t heeft menig hart verscheurd
van sukkelaars die zelfs niet konden tellen
en van ’t mirakel dat er is gebeurd.
’t Was op kerstavond en de sneeuw viel neder,
ze hadden kou in hunnen dunne frak,
ze gingen zingen ook al was ’t slecht weder,
want geen van hen had nog nen duit op zak.
De Schrobberbeek bedelt al heel zijn leven,
aan werken had hij wel drei broerkes dood,
hij leefde van wat mensen wilden geven:
een borrel, spek, of een stuk boerebrood.
En Pietje Vogel was nen oude visser,
hij viste paling of iets dat daar op trok
voor d’een en d’ ander deed hij wat commissies
en ’s avonds sliep hij in een boer zijn kot.
De Suske Wiet die had wel zeven schapen
waarvan hij soms wat melk of wol verkocht,
ze zaten aan de boeren hulder rapen
en hij vroeg nooit of dat zoiets wel mocht.
Des ’s avonds zaten z’in het zeemeerminneke:
de stamminee van schone Pauline Pap,
hun laatste cent gaven ze aan ’t bazinneke
voor één, twee borrels en een dikke smak.

Toen z’op kerstavond saam zaten te drinken
zei Pietje Vogel : laat ons eens ietske doen:
drei koningen aan de deuren gaan zingen;
‘k heb het nog gedaan en ik kreeg toen veel poen.
‘k heb op de zolder nog van alles liggen
een zilvren kroon en een schoon wit tapijt.
Laat ons verkleeën en een schoon lieke zingen
en na vier uren zijn we zat of rijk.
Zo zijn ze dan te samen opgetrokken
de gouden ster van boven aan ne stok;
die draaide als ze aan het zeelke trokken;
hun stemmen klonken als een zware klok.
ze zongen schoon van ’t kindje in de kribbe
en van den ezel maar die lag al in ’t slaap
en van Maria die maar zat te bidden,
de tranen liepen van hun eigen kaak.
’t was middernacht: ze wilden huiswaarts keren
hun zakken vol met geld en spek en koek
om bij Pauline de opbrengst te verteren
maar toen verscheen er plots iets aan de hoek
d’er reed ne wagen door ne man getrokken
in ’t sterrenlicht, ze werden haast verblind
toen zijn ze plotseling heel erg geschrokken
ze hoorden ’t schreien van een heel klein kind
met kloppend hart gingen ze in de wagen
vonden een moeder bleek en droef gezind
hun hart smolt weg toen zij haar droefheid zagen
z' had niets te eten voor haar arme kind
toen gaven z’alles wat zij bezaten
het brood het spek en wel nen frank of tien
daar zouden zij nog dikwijls over praten
’t was Jezus zelf die zij hadden gezien
gij goede mensen , wij staan hier te zingen
lijk Schrobberkeek, Pietje Vogel, Suskewiet
we wensen u zovele schone dingen
en hopen dat g' in alles 't schone ziet
we zingen voor u, goede brave lieden
en voor al ’t warme dat de gulder doet
en moge ‘t weer een heel nieuw-jaar geschieden.
Ge zijt bedankt, we heffen onzen hoed

