
Weer December en weer Decemberweer. Ook weer de uitreiking van de
Kerstpakketten. De oude, gerespecteerde firma waar hij had gewerkt,
organiseerde elk jaar een sfeervolle bijeenkomst. Kerstmuziek en
chocolademelk in de grote hal van het oude kantoor. Hoewel hij er voor had
kunnen kiezen het pakket thuis te laten bezorgen, koos hij er voor, zolang hij
nog kon, het zelf te gaan halen, ondanks de kou. Nog even terug op het
terrein en hopelijk nog veel oude collega’s. Ja, alle gepensioneerden kregen
zo’n pakket, zelfs de weduwen en weduwnaars, “De fabriek voor allen, allen
voor de fabriek” 

De pakketten waren altijd heel origineel. Een medewerkster van de PR
afdeling gaf bij een kostenbesparingsonderzoek op dat ze daar het hele jaar
mee bezig was. Dat had ze beter niet kunnen doen... Hoewel hij een eind van
het bedrijf woonde, koos hij er steeds voor om op de fiets te gaan, telkens
weer, weer of geen weer. De, enigszins vochtig aanvoelende, warme lucht,
deed zijn bril beslaan toen hij de hal binnenliep. Hij ontwaarde desondanks al
weer vele ex-collega’s, sommigen nog aan het werk maar de meeste van de
hem bekende, waren ook al met pensioen. Hij zong nog steeds in een koor
maar de muziek hier was helaas niet van Bach, geen Weihnachtsoratorium,
waarin hij ooit had meegezongen meer the Christmassong. Beter ook, Bach
zou in de drukte verzopen zijn. 

De pakketten stonden op pallets. Hij dacht: als je de k’s en de l-en verwisselt,
wordt het ook leuk. Het waren forse dozen, hij had toch beter met de auto
kunnen komen. Hoe krijg ik dat ding thuis ? Terug naar huis de auto halen?
Nee, dat was zijn eer te na, zo oud was hij nog niet. Dan maar lopen met het
pakket op de bagagedrager. Het pakket bleek een onafwendbare neiging te
hebben de wetten van de zwaartekracht te willen demonstreren. 
Anders gezegd: het kostte de grootste 
moeite het kreng niet te laten vallen. 
Het was ook nog een beetje glad. 
Van de kou had hij geen last meer, 
het zweet stond hem op de rug. 
Hij was thuis, pakket eraf, fiets 
niet laten omlazeren. 
“Wat een groot pakket” zei zijn vrouw:. 
“Laten we het vlug uitpakken! 
” Wat zouden ze dit jaar hebben? 
Het papier vloog er af, de doos 
werd opengerukt. 
“Wat enig” zei zijn vrouw, 
”Die fietstassen had je nou net nodig! “ 

Kerstpakket Henk Visser



Onvergeeflijk en onherroepelijk. Ze begreep die ochtend scherper dan ooit
dat ze twee fatale vergissingen had gemaakt. Stil stond ze voor het raam van
de woonboerderij. Ze woonde er meer dan dertig jaar met een man die ze nog
steeds niet kende. Hij liep naar de brievenbus, zag ze. Ze keek langs de
geknotte linden over de kale akker. Ze zag hoe hij de post bekeek. Hij zou
dadelijk wel weer een nieuwe stapel condoleancekaarten op tafel leggen.
Zonder commentaar zou hij ze lezen. 

Achter de keukenmuur, in een vertrek waar zich vroeger de stal bevond, lag
haar schoonvader opgebaard. Al vier dagen “We kunnen hem over de
kerstdagen heen tillen”, had de begrafenisondernemer voorgesteld. Maar
daar wilde hij niet van horen. Ze hadden voldoende afscheid genomen. Op de
vrijdag voor eerste kerstdag moest de begrafenis plaatsvinden. Vanuit de
dorpskerk. Morgen dus al.  

Ze zaten op dezelfde school en gingen naar dezelfde jeugdclubs. Hij speelde
orgel, keyboard en piano. Zij zong het hoogste lied. Waren ze verliefd of
volgden ze de lijn der verwachtingen? Ze hoort zijn klompen. Ze staat nog
steeds voor het raam. Het wordt mistig. Een paar jaar geleden had ze online
een virtueel kerkorgel, een Hauptwerk,  voor hem gekocht. Ze had ver moeten
gaan om hem zover te krijgen opnieuw te gaan spelen. Ze zocht wanhopig
naar de jongen van 19 die ze bewonderde om zijn talent. 

Natura 2000 en de stikstof. De bedrijfsvoering stond onder hoogspanning.
Nog spannender werd hun relatie, want ze dwong hem. Of hij koos voor haar
of voor het bedrijf. Koos hij voor het laatste dan zou zij vertrekken. Zo dwong
ze hem om gebruik te maken van een gunstige uitkoopregeling. Hij koos voor
haar en studeerde als een bezetene achter zijn Hauptwerk-orgel. 
Afgelopen maandagmorgen kwam zijn vader niet opdagen voor koffie en
krentenmik. Zij vond hem. De uitkoopregeling werd zijn dood. Zij had hem zijn
bestaansrecht ontnomen. Zo voelde het. 
Dat was onvergeeflijk en onherroepelijk. 
IJskoud was het in de kerk. Dragers 
droegen de kist. Het werd doodstil. 
Het orgel zweeg. Toen trok hij zijn hand 
uit de hare. “Ik speel zelf,” fluisterde hij. 
Het orgel klonk en eindelijk sprak hij 
rechtstreeks tot haar. In zijn orgelspel 
kwam hij dichterbij dan ooit. Het voelde 
als een geboorte. Het kwetsbare begin 
van iets nieuws. Wat onherroepelijk 
was scheen haar op dat moment 
minder onvergeeflijk. 

De Geboorte Arjan Blankespoor



Sinds hij de rode muts droeg, was de wereld veranderd. De mensen groetten
hem ineens, zagen hem nu wel zitten, daar op zijn vaste bankje in het park.
Een vrouw met pretlichtjes in haar ogen knikte hem zelfs glimlachend toe.
Twee pubers met skateboarden riepen: ‘Yo, ouwe!’ Zelfs die chique dame met
dat teckeltje in zijn jasje met schotse ruit had even oogcontact gemaakt.

Die ochtend had hij ‘m gevonden, toen hij in alle vroegte naar zijn stekkie
slofte. Een rode, wollen muts met een randje bont, op de top een witte
pompon. Hij hield zijn vondst stevig vast, rook er even aan. Daarna zette hij ‘m
vastberaden op. Vervolgens tilde hij een shopper uit zijn winkelwagen en trok
er een haveloze deken uit. Wat nou, klimaatverandering? Hij vond het akelig
koud. Tijd voor een blikje. 

Toen het leven in de stad op gang kwam, bemerkte hij het wonder. Niet alleen
vielen hem lachjes en knikjes ten deel, ook stopte een man hem een tientje
toe. Een oud vrouwtje bracht hem een kommetje warme soep. ‘Ik zag je zitten
uit mijn raam,’ zei ze. ‘Ik dacht, misschien heb je wel trek?’ 

Zo smakelijk had hij niet meer gegeten sinds hij zijn huis kwijtraakte. Stuurloos
was hij geweest. Tot hij ontdekte dat de boze buitenwereld was gekrompen
tot aangenaam Madurodamformaat. Geen getob meer over zijn hoge
energierekening, geen radio met niets dan somber nieuws. En bier was
gelukkig nauwelijks duurder geworden. 

Hij was net ingedut toen hij wakkerschrok van een hoge stem. “Meneer?” Een
blond ventje stond naar hem staren. “Jij hebt mijn muts op!” 
Zijn ogen werden groot, hij greep naar zijn hoofd. Nee, het verlies 
van zijn huis, daar zat hij niet meer mee. Maar deze tovermuts, 
die wilde hij niet kwijt. Het jongetje keek hem onbevangen aan, 
alsof het dwars door zijn verfomfaaide uiterlijk het kind zag, 
dat hij zelf, lang, lang geleden, was geweest. 

“Niet schrikken hoor, je mag hem houden,” 
zei het ventje toen. “Mama heeft mij toch 
al een nieuwe beloofd. Je mag deze ook 
hebben, ze horen bij elkaar en het gaat 
sneeuwen vannacht.” Het jochie reikte 
hem een rode sjaal vol witte 
pomponnetjes aan. 

De man bleef kijken tot zijn nieuwe kleine 
vriend een stipje was geworden. Toen 
deed hij de sjaal om, trok de rode muts 
diep over zijn ogen en strekte zijn benen 
uit. Ziezo, hij was klaar voor kerstmis. 

De Rode kerstmuts Lydia van der Weide



“Ik moet gaan”, zegt Elsa tegen de man naast haar in bed. Als antwoord slaat
hij zijn armen om haar heen. Ze kust zijn ontspannen voorhoofd, wurmt zich
uit zijn omhelzing en laat zich van het bed glijden. Op weg naar de badkamer
vist ze behendig haar kleren bij elkaar en glimlacht verdrietig om de routine
die daar vanuit gaat.

Onderweg naar huis doet ze de laatste boodschappen voor het kerstdiner
morgen, haalt ze de jongste op bij een vriendinnetje en zucht ze amper als ze
vaststaan in het verkeer, terwijl ze al bijna thuis zijn. Benjamin Britten op de
radio, haar dochter vertelt over haar dag. Elsa luistert niet. Ze denkt aan de
vakantie, die het haar onmogelijk maakt haar minnaar te zien.

“Dag knapperd,” begroet haar man haar in de keuken. Hij neemt de
boodschappen over en kust haar in haar hals. Een lichte rilling gaat door haar
lijf, maar ze mist het schuldgevoel dat ze in de eerste jaren van haar affaire
nog voelde.

Aan tafel gaat het gesprek over kerstrituelen. Haar middelste dochter stelt
voor om het kerstdiner af te zeggen en het eten te brengen naar het oude
buurthuis, waar vluchtelingen wonen. Tijdelijk. Totdat er andere vluchtelingen
komen. Haar jongste somt op waarvoor een mens kan vluchten. Ze wisselt
een blik met haar man. Er lijken plots rimpeltjes bijgekomen naast zijn ogen.

Die avond kruipt ze tegen hem aan op de bank. Haar hoofd op zijn borst, zijn
arm om haar heen. Hij zucht. “Ben je verdrietig?” vraagt ze. “Soms.” “Waarom
ben je vandaag verdrietig?” Hij denkt na, vermoed ze. “Het voelt zo zinloos,”
zegt hij. “Alles wat we doen. Geen kerstboom, die vegan hapjes morgen, de
verwarming lager, de cadeautjes van Marktplaats. Uiteindelijk helpt het niets.
Op dit moment worden kalkoenen gevuld, schieten mensen elkaar dood en
klagen wij over inflatie.” Even is het stil in de kamer. 

De zwarte kat bij haar voeten rekt zich uit. 
Ze voelt de rustige ademhaling van de man 
met wie ze trouwde, ze voelt zijn hart. 
Kon ze maar meer zijn zoals hij. 
Realistischer. “Anderzijds, stel dat ik 
gelijk heb en we de wereld niet kunnen 
redden,” hoort ze hem zeggen. “Betekent 
het dan dat we het niet moeten doen?” 
“Wat niet moeten doen, vegan hapjes?” 
Hij lacht. “Goed leven.” Ze antwoordt niet. 
Buiten regent het, terwijl sneeuw zoveel 
toepasselijker was geweest.

Recession Emma van Reijmersdal



Op de stoep lag het Kerstkindje.
Het was in warme doeken gewikkeld en keek rustig om zich heen. Op zijn
muts stond in rood borduursel: Kerstkindje. 
Hoe kwam het daar? Wie had het neergelegd? Niemand te zien, nauwelijks
verkeer - bij de hoek alleen het achterlicht van een bezorgfiets. Nee, verder
niemand. 

Behalve het Kindje. Het huilde niet, het keek. En lag op haar stoep. 
Ze kon er overheen stappen, de deur achter zich dichttrekken en met haar
boodschappen de trap op gaan. Denken: een ander vindt het wel, echt iets
voor de buurman. 

Ze pakte het op, zo’n klein, licht kindje. 
En nu - de kerk? Het buurthuis? Ze was juist van plan vóór de vroege
Kerstavond-sluiting nog een uurtje te zweten op de gym - Eerste Kerstdag
dicht, de Tweede kon ze niet… 

Ze besloot het Kerstkindje mee te nemen, het paste precies in de sporttas en
de gym was vlakbij. Ze zou het onder de kerstboom zetten en vragen of het
personeel een oogje in het zeil wilde houden. Zo’n rustig kindje…
Middenin haar vraag of de tas misschien… viel de jongen achter de balie haar
in de rede.

“O, heb jij er ook een? Wat een schatje! Leg maar bij die andere, onder de
kerstboom.”

Natuurlijk was ze teleurgesteld dat ze niet de enige was, maar toen ze zag dat
er pas twee Kindjes lagen, had ze er vrede mee.
 
Ze begon aan haar programma, maar er wás iets. Normaal werkte iedereen
zwijgend aan zijn eigen lichaam, oortjes in, de lege gym-blik op het gespierde 
spiegelbeeld gericht, soms onwillekeurig sexy zuchtend bij een zware
oefening - nu raakten steeds meer sporters met elkaar aan de praat. Ook 
met haar. Eerst over het raadsel van de drie Kerstkindjes natuurlijk; de 
andere twee waren gevonden door de man die ze Reiziger noemde en het
loeistrakke Italiaanse billenmeisje. Ik heet Ad, 
en jij? Mag ik vragen hoe oud u bent? O, maar 
dan woon je vlakbij… Ze kregen gratis koffie 
en sport-shakes en het billenmeisje vertelde 
een Italiaanse Jezus-mop. Wat een leuke 
avond! Terwijl een jongen rondging met 
bonbons die eigenlijk voor zijn moeder waren, 
kwam een fietskoerier binnen. “Zijn hier nog
Kerstkindjes? Ze moeten naar huis!” Een hele 
zorg minder. Maar thuisgekomen vond ze het 
toch jammer dat de stoep leeg was. De jongen 
van de bonbons fietste langs, ze zwaaiden 
en riepen: “Tot snel!”

Kerstkindje op de Stoep Antonia Schuitema



Oekraïners in huis? Louise moest er niet aan denken. Ze woonde weliswaar
groot, had wat kamers over, maar geen zin in gedoe. Ze had er net nog ruzie
over gemaakt met haar man, die haar beschuldigde van kleingeestig gedrag.
Maar ze heeft geen tijd voor dit soort discussies. Niet nu op de dag van haar
concert.

Ze zegt haar man gedag en stapt op de fiets, haar viool op haar rug. In de kou
trapt ze richting de kerk. Met haar strijkorkest geeft ze een prachtig
kerstconcert voor een bomvol publiek; na afloop drinken ze glühwein met
elkaar.
 
Warm van de wijn stapt Louise daarna weer op haar fiets, handschoenen aan,
muts op, en snel naar haar gezellige huis, naar de lichtjes van de kerstboom. 
Thuis bekruipt haar bij het wegzetten van haar fiets een onbestemd gevoel.
Tas? Ja. Telefoon? Ja. Viool? Nee! De schrik slaat haar om het hart en meteen
ziet ze het voor zich. In de steeg achter de kerk had ze haar viool even op de
grond gezet bij het pakken van haar fiets.

In een roes rijdt ze terug naar de stad. Hoe had ze zo stom kunnen zijn? Dat
wat haar het liefste is van alles - op straat laten staan! 

In de buurt van de steeg spitst ze haar oren. Ze hoort de streken van een
viool. Beeldt ze zich dit in? Nog dichterbij hoort ze het duidelijk: Stille nacht,
heilige nacht. Ze draait de hoek om en kan haar ogen niet geloven. Daar staat
een groepje mensen te kijken, ademloos, naar een oude man die kerstliederen
speelt op een viool. Ook Louise raakt als vanzelf betoverd. Is dit echt, is dit
een sprookje? 

Maar dan knippert ze met haar ogen 
en beseft ze: dat is háár viool waar die 
man op speelt. Ze stapt de kring met 
mensen in en terwijl ze dat doet, doet 
ook de man een stap naar voren. Met 
een groots gebaar buigt hij voor zijn 
publiek en legt hij de viool in Louise’s 
armen. Veseloho Rizdva, zegt hij 
met een lach. 

Louise weet niet hoe snel ze weg moet 
komen met haar viool. Ze kijkt nog even 
snel achterom en ziet tot haar verbazing 
een lege steeg. Geen mensen, 
geen oude man. Alles leeg. Maar haar 
hart stroomt vol. Vol met liefde en 
goede voornemens. Veseloho Rizdva, 
fluistert ze in gedachten terug 
tegen de man.

Veseloho Rizdva Jet Bensdorp


