
Geen stille nacht… 
 
‘Hoor de wind waait door de bomen…’ zingt Biem terwijl hij de bekers voor de 
chocolademelk klaarzet. ‘Wat zing jij nou?’ vraagt opa verbaasd. ‘Het is tweede 
kerstdag vandaag, geen Sinterklaas!’ 
Biem helpt zijn opa die koster is van de kerk. Samen maken ze alles klaar voor het 
kinderkerstfeest dat vanmiddag wordt gevierd: Opa zet nieuwe kaarsjes in de 
kerstboom, Biem zet emmers zand en water klaar voor als er iets mis gaat… En 
samen sjouwen ze met véél extra stoelen. Want niet alleen de kinderen komen naar 
dit kerstfeest. Het hele dorp komt straks. Zo gaat het elk jaar opnieuw! 
 
‘Hier in de kerk zelfs waait de wind,’ zingt Biem verder, wanneer een flinke 
tochtvlaag door de kerk gaat. ‘Zouden de mensen nog wel komen, met die harde 
westenwind,’ valt opa hem bij. Dit sinterklaasliedje past wel heel goed bij het weer 
vandaag. De wind loeit om de toren van de kerk en telkens hoor je de leien op het 
dak rammelen. ‘Opa,’ vraagt Biem opeens serieus, ‘houdt de kerk het wel in deze 
storm?’ 
‘Tja,’ antwoordt opa. ‘Het is windkracht tien. Dat zeiden ze op de radio. Met 
windstoten van elf en twaalf Beaufort. Dat is niet niks. Maar weet je jongen, deze 
kerk staat al driehonderd jaar op dit winderige eiland. Die heeft al heel wat meer 
stormen doorstaan dan jij ooit zult meemaken. Deze kan er vast nog wel…’ 
 
Nog voordat opa is uitgesproken wordt er hard op de kerkdeur gebonsd. ‘Schip op 
het strand!’ klinkt het vanachter de grote deur. ‘Help redden wat te redden valt. 
Sterke Biem, we hebben je nodig.’ 
Sterke Biem, dat is opa. Die naam kreeg hij al toen hij nog jong was. 
De zwaarste dingen tilde hij met gemak. Wie een klus had waar flink wat kracht bij 
nodig was, riep sterke Biem… En al is opa nu heel wat jaartjes ouder, hij is nog steeds 
een sterke beer. En bovendien slim en handig. 
Uit alle macht probeert opa de kerkdeur open te duwen. Even lijkt het of de wind het 
van hem wint.  Maar samen met jonge Biem krijgt hij de deur toch open. Met vier 
handen moeten ze de deur vasthouden… 
Buiten staan een paar mannen uit het dorp met hun regenpakken aan en touwen in 
hun handen. 
 
‘Kom snel mee naar het strand, Biem,’ zegt de oudste van de mannen. ‘Bij paal 9 is 
een schip vastgelopen. De storm slaat het zó heen en weer dat het wel moet breken. 
Lang kan dat niet duren. Voor die tijd moet de bemanning van boord!’ 
 
Sterke Biem aarzelt geen ogenblik: ‘Ik kom!’ Hij is het kerstfeest al vergeten. Jonge 
Biem niet. ‘Opa, wacht even! Over een uur komen hier de eerste mensen. We kunnen 
toch niet zomaar weg!’ 
Opa draait zich om en zegt: ‘Maak je geen zorgen, jongen. We moeten toch eerst 
langs huis om laarzen en regenjassen te halen. Oma zorgt er wel voor dat iedereen 
weet dat het kerstfeest later begint. We kunnen pas feestvieren als de bemanning van 
het schip veilig aan land is.’ 



 
Gebogen lopen ze tegen de storm in naar huis. Daar staat oma al te wachten. ‘Ik heb 
jassen en laarzen klaargelegd. En dekens voor de bemanning. Die zullen wel 
verkleumd zijn als ze van het schip afkomen.’ 
‘Ook laarzen en een jas voor mij, oma?’ vraagt Biem verrast. Hij had er niet op 
gerekend dat hij mee zou mogen. 
‘Natuurlijk,’ antwoordt oma. ‘Je bent nu toch geen kleine jongen meer! Jij zal een 
grote hulp voor opa zijn. En voor de mensen die van het schip afkomen. Ik geef jou 
de dekens mee. Zorg jij ervoor dat de bemanning weer warm wordt.’ 
Snel trekken ze de jassen en de laarzen aan. Biem pakt de dekens, opa draagt de 
lantaarns. Het wordt al vroeg donker en hoe lang zal het duren voor iedereen veilig 
aan land is...? 
‘Anna, zorg jij ervoor dat iedereen weet dat het kerstfeest later begint?’ vraagt opa. 
‘Ja,’ zegt oma. ‘Ik zal zeggen dat het feest pas begint als iedereen veilig in de kerk is.’ 
 
‘Dat schip heeft geen schijn van kans tegen deze storm,’ brult opa tegen de mannen 
die op hen staan te wachten. ‘Nee, de wind staat helemaal verkeerd. Nog een paar 
van zulke windstoten en het breekt…’ 
Langzaam ploeteren de mannen tegen de wind in. Het lijkt wel of de storm hen tegen 
wil houden. Eindelijk staan ze op de top van het duin en zien ze hoe de zee tegen het 
land aanbeukt en hoe het schip heen en weer wordt geslingerd op de golven. 
‘Wat ligt-ie dichtbij, opa,’ roept Biem. Maar opa verstaat hem niet, Biems stem komt 
niet boven het lawaai van de zee en de wind uit.  
Opa wenkt met zijn arm. We moeten terug achter de duinen, betekent dat. Biem rent 
achter de andere mannen aan. Wat gaan ze nu doen? Toch niet weer terug naar huis? 
Ze kunnen die mensen toch niet aan boord van het schip laten? 
 
Als Biem in de luwte van de duinen de mannen hoort overleggen hoe ze de redding 
van de bemanning gaan aanpakken begrijpt hij het. Hier kunnen ze elkaar tenminste 
verstaan. 
‘Wat moeten wij doen?’ vraagt opa. ‘Kunnen wij de mensen van het schip krijgen of 
is dat te gevaarlijk? Moeten we toch wachten op de reddingsboot?’ 
‘Die moet van ver komen,’ zegt Boon, een man met een zwarte krullende baard. ‘Ik 
weet niet of we zoveel tijd hebben.’ ‘De golven zijn wel hoog en gevaarlijk,’ zegt een 
ander, ‘maar het is hier niet diep. Het schip ligt hoog op het strand.’ 
 
Plotseling horen ze een krakend geluid dat door de storm wordt meegevoerd. 
‘Jandorie,’ brult Boon, ‘we moeten opschieten. Het schip gaat breken!’ 
‘Laten we een levenslijn maken. Vlug, het touw om ons middel en dan te water. 
Duinker, ga jij voorop, jij bent de langste. We moeten snel naar het schip en de 
mensen één voor één van boord halen. 
Sterke Biem, jij bent de laatste man. Jij zet je vast aan de paal op het duin. 
En jij, jonge Biem, jij helpt de drenkelingen over de duinen. Daar kunnen ze dan weer 
op adem komen.’ 
 



Het plan van Boon klinkt eenvoudig. Maar de mannen weten allemaal dat het een 
gevaarlijke operatie zal worden. Het water spat met een enorme kracht tegen de 
duinen aan. Daar moeten de mannen doorheen. Wat op een zomerse dag een 
pleziertje is, is met dit weer een verschrikking! De golven duwen de mannen bijna 
omver. Zonder de steun van elkaar zouden ze het niet houden! Stapje voor stapje 
komen ze vooruit. Soms gaat het iets sneller, als de wind de golven in bedwang 
houdt. Maar dan opeens worden ze weer teruggeworpen, door een stormvlaag die 
het water opzwiept. 
 
Hè, hè. Eindelijk. Biem ziet dat Duinker, de lange man, het schip nadert. Op het dek 
staat de bemanning klaar. Daar gaat de eerste man overboord. Hij wordt in het 
woeste water opgevangen door Duinker. Dan beweegt hij zich voorzichtig vooruit 
langs het touw. Alles gaat goed! Hij is de vierde man al voorbij. Nog even en hij is op 
de helft.  
Maar wat gaat het langzaam! Pas als de eerste man veilig aan land is, kan de tweede 
van boord. 
Het lijkt wel uren te duren voordat deze man land bereikt. Hij is ook maar klein. 
Veel groter dan Biem zal hij niet zijn! Eindelijk komt hij aan het einde van de lijn. 
Opa helpt hem het duin op. Daar staat Biem al klaar om hem naar de overkant te 
helpen. Biem wil wat zeggen, maar bedenkt dat dat geen zin heeft. Tegen de wind in 
versta je jezelf niet eens! 
In de luwte van de duinen geeft Biem de man een deken tegen de kou. Dan gaat hij 
zo gauw als de wind hem toelaat terug over de duinen. Daar komt de tweede man al 
aan. Die is heel wat sneller. Binnen de kortste keren is hij aan de duinrand. Maar vlak 
voor hij aan land kan gaan, wordt hij overspoeld door een grote golf. Die tilt hem op 
en gooit hem een stuk achteruit. Ook de mannen aan de lijn worden door de golf 
omver getrokken. 
Gelukkig zorgt het touw ervoor dat ze niet weg kunnen drijven. Het zit immers vast 
aan de paal op het duin. ‘Hoeveel zijn er nog aan boord?’ vraagt hij aan de man. 
‘Nog twee,’ antwoordt de man hoestend. Zijn mond zit nog vol zeewater en zand en 
hij is helemaal buiten adem. 
Nog twee, dat betekent dat jonge Biem weer over het duin moet klauteren. Het gaat 
net zo moeizaam als de vorige keer. Voorzichtig laat hij zich aan de andere kant van 
het duin naar beneden glijden, tot hij vlak bij opa staat. Daar wacht hij de derde man 
af. Maar wat is dat! De derde man houdt een groot pak boven zijn hoofd. Is die nou 
helemaal betoeterd! In zulke omstandigheden denk je toch niet aan je bagage? 
 
‘Moet je dat zien!’ wijst Biem. Opa haalt zijn schouders op alsof hij zeggen wil: ik 
begrijp het ook niet. De man met het pak boven zijn hoofd komt heel langzaam 
vooruit. Hij kan zich niet stevig vasthouden aan het touw. ‘Het is levensgevaarlijk 
wat die man doet!’ roept Biem. 
Opa hoort hem niet. Die is teveel geconcentreerd op de man in het water. Niet één 
keer zien ze hem wankelen. Ook al dreunen de golven tegen hem aan en probeert de 
wind hem van achteren omver te gooien. Zo wordt hij uiteindelijk door opa het duin 
opgetrokken. 
 



Biem loopt met hem mee naar de luwe kant van de duinen. ‘Zal ik dat pak voor u 
dragen?’ vraagt hij. Ondertussen flitst het door zijn hoofd: Wat zou er toch in zitten? 
Wat is er nu zó belangrijk dat het mee moest? Waarvoor heeft deze man zijn leven 
gewaagd? ‘Nee, ik draag het zelf,’ antwoordt de man kortaf. En hij loopt zo snel hij 
kan naar beneden, waar de andere bemanningsleden op hem wachten. Daar geeft jij 
het pak voorzichtig aan de kleine man. 
 
Biem staat met open mond toe te kijken. De kleine man, ziet hij nu, is een vrouw. En 
uit het pak dat de man droeg, komt een klein kind. Het is vast nog geen jaar oud! 
Snel pakt hij nog een deken van de stapel en brengt die naar de vrouw. 
‘Ik wist het niet,’ stamelt hij. ‘Ik vond het nog wel zo dom zo’n pak mee te nemen 
van boord.’ 
De man en de vrouw zeggen niets. Zij buigen zich bezorgd en opgelucht over hun 
kind. 
 
Daar komen Boon, Duinker, Sterke Biem en de anderen over het duin aangezeuld 
met het laatste bemanningslid. Allemaal zijn ze kletsnat en helemaal verwaaid. 
‘Kom jongens, we gaan,’ zegt opa. ‘De laatste man is van boord. Het schip is 
verloren, maar de mensen zijn gered. Laten we de warmte opzoeken.’ 
 
Met de wind in de rug lopen ze naar het dorp. Onderweg vertelt de vrouw dat haar 
man met kerst moest varen. ‘Daarom vroeg ik of ons zoontje en ik niet meekonden 
om toch samen kerstfeest te vieren. Maar in plaats van een gezellig kerstfeest werd 
het een gevaarlijke tocht!’ 
 
‘Maar nu gaan we toch echt kerstfeest vieren,’ zegt opa. ‘Eerst droge kleren aan en 
dan naar de kerk. Daar branden de kaarsen en staat de chocolademelk klaar. En voor 
de kleine is er plaats in de kribbe van het kerstspel. 
Het is misschien geen ‘stille nacht’ maar het is dubbel feest!’ 
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