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In villa Zandheuvel was het goed toeven en nu met de kerstdagen helemaal. 

Overal had men lichtjes aangebracht in en rondom het grote huis. 
In de twee hoge sparren naast de oprijlaan schitterden de lampjes als kleine sterren in het donker, een prachtig gezicht 
naast de imposante oprijlaan. De vijver met een wit marmeren bassin met de inmiddels stilstaande fontein in de wintertijd, 
was nu versierd met vele kleine lampjes waarbij het leek alsof het water naar beneden sprankelde, alsof het alsnog vallend 
water was. 
Binnenshuis stond een grote kerstboom tot aan de nok van het plafond, versierd van onder naar boven en aan alle kanten. 
Kaarsjes branden in allerlei dure snuisterijen, van kandelaars tot kristallen houdertjes, zilver en zelfs één van goud. De open 
haard brandt de hele dag voluit. De guirlandes versierden deurposten en raamkozijnen. Overdreven, jazeker. Men mocht 
zien dat de “Van Zandheuvels” geld hadden. 
Ze waren er trots op het 3 generaties familiebedrijf nog steeds op de rit te hebben.  
Dorpsbewoners keken soms wel eens met een scheve blik naar de Van Zandheuveltjes. 
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Het was prima dat je geld had, maar er zo mee te lopen pronken was nu ook weer niet nodig. 
Het ging er niet om wat er in de beurs zat maar meer om wat erin het hart zat immers. En niet iedereen werd geboren met 
een gouden lepel in de mond. Nu was heer en meester Roderick van Zandheuvel nu niet echt een liefdevol mens. Dat had 
menig werknemer wel ondervonden inmiddels. Het was een harde man die zonder pardon mensen op straat zette door een 
kleine fout. 
Maar de goede giften van de familie werden al 3 generaties lang goed ontvangen door de kerk in het dorpje dus, men hield 
de mond maar. 

Roderick besloot maar eens een wandelingetje naar het dorp te maken, om een frisse neus te halen. En zodoende liep hij 
met zijn wandelstok en zijn dure sigaartje in zijn ene mondhoek richting het dorp. Hij groette mensen vriendelijk onderweg. 
‘’Geudemiddaggg’’, zei hij dan, en wreef dan weer eens over zijn flinke krulsnor. Alsof hij iets te verbergen had. 
Langs de kant van de weg zat een kleine roodharige kat, die hem tegemoet kwam en tegen zijn dure broekspijpen kwam 
wrijven en kroelen, het arme diertje mauwde klagelijk, het was een mager scharminkeltje. Bah wat een miezerig beest, vond 
Roderick en hij schopte het  diertje van zich af. 

‘’Ksssjt’’, bromde hij naar de zwerfkat. Waarop de arme kat angstig wegliep. 
Van Zandheuvel veegde even langs zijn broekspijpen. Die vieze dieren die moesten ze van de straat houden. Bij de slagerij 
van Deurneweerd bestelde van Zandheuvel twee flinke kalkoenen voor de kerst. De schoonouders kwamen uiteraard, de 
eigen ouders en zijn broers en zus met aanhang, dus dat moet flink gevierd worden. 
Bij de drankwinkel Van Vliet, staat een oudere dame voor de deur. Roderick moppert en probeert haar te ontwijken, dat wil 
zeker weer geld schooien. De oudere dame kijkt hem aan en houdt hem een zwerverskrantje voor. “Kopen?”, vraagt ze hem 
vriendelijk. “Nee, niks daarvan’’, moppert Roderick, ‘’ga maar gewoon aan het werk dame, dat moeten we allemaal’’. Wat 
wist hij nu van deze vrouw, hoe haar leven was verlopen en wat kon zij eraan doen dat zij zo geworden was. Maar zoveel 
interesse had Van Zandheuvel nu eenmaal niet voor mensen om zich in hen te willen verdiepen zelfs. 
 
Een flinke kerstvoorraad alcoholische dranken werden besteld bij Van Vliet. 
Bij het naar buiten lopen, viel Van Zandheuvel bijna over een schurftige straathond. Ternauwernood kon hij zich nog staande 
houden en stak hierna zijn wandelstok uit naar de hond. 
“En jij ook wegwezen, vies beest”.  
Een mens zo druk als hij zou zich niet druk moeten maken over alles dat hem de weg versperde immers. Een gewone 
wandeling en dan al zoveel gedoe, het zou je humeur verpesten. 
De taart mocht mevrouw Van Zandheuvel gaan halen bij de bakker, want Roderick had er geen zin meer in na alle 
calamiteiten. 
Die kerst werd onvergetelijk. Roderick Van Zandheuvel zong met een bariton, uit volle borst mee met alle kerstliederen en 
dronk zijn cognac met verve. Een geweldig feest was het, waarover men nog jaren zou spreken zo meende familie Van 
Zandheuvel. 
 
Het nieuwe jaar werd geboren en plots gingen de zaken niet meer zo goed als voorheen. 
Van Zandheuvel werd een zeer kribbig man, die zijn vrouw verloor aan de butler. Ze schenen al jaren iets te hebben gehad 
samen. Het bedrijf ging failliet, en een foute belegging erbovenop en, Van Zandheuvel kon zijn villa te koop zetten dat jaar. 
Het zat Roderick niet mee. Hij woonde uiteindelijk in een klein huisje in het dorp en velen bekeken hem met meewarige 
blikken. 
Van gevierd naar de afgrond, zo snel dat kon gaan, dat zag je wel aan Van Zandheuvel. 
Het werd weer kerst dat jaar en daar zat Roderick, eenzaam in zijn stoel voor het raam, toen er plots aangebeld werd. 
Wie zou dat nu zijn? Roderick stond op uit de stoel en liep naar de deur. 
Hij opende de deur en daar stond een man van een jaar of 30, met lange bruine haren en felblauwe ogen. Eén of andere 
hippie zeker. “Wat komt u hier zoeken  meneer’’, bromde Roderick met vorsende blikken. De man keek hem een ogenblik 
aan en zijn ogen leken door Roderick zijn ziel te branden. “Laat maar, ik dacht dat, mijn vrouw…, maar het hoeft niet,… dank 
u wel meneer, sorry voor de overlast”. De man keek schichtig om zich heen, en vertrok weer. 
Roderick liep naar binnen en het werd hem plots zwaar te moede, had hij vriendelijker moeten zijn?  
Die ogen, het was alsof ze zijn hart geraakt hadden en plots stroomden er tranen in zijn ogen. 
Roderick trok snel zijn vest aan, dat over de stoel hing en liep naar buiten, ondertussen zijn wandelstok pakkend en hij ging 
op zoek naar de jongeman. Hij liep wat rond in de straat, maar zag de jongeman niet meer. Hoe vreemd. 
De hele straat was donker, niemand was thuis en was vast op bezoek bij vrienden of familie tijdens de feestdagen. Wat zou 
er toch aan de hand zijn geweest met die jongeman en zijn vrouw, vroeg Roderick zich af. Hij liep nog een eindje om, het 
was al rond een uur of acht in de avond. 
En bij één huis hield hij stil, daar brandde licht. Roderick keek naar binnen en zag vol verbazing de jongeman staan praten 
met iemand in de kamer. 
Zou hij aanbellen soms? Zou hij dat durven? 
Hij wilde zijn excuses aanbieden voor zijn botte houding daarnet. 
Aarzelend drukte hij op de bel. De deur werd geopend door een aardige oudere dame. 
‘’Komt u binnen meneer, het is Kerst, niemand moet nu buiten zijn en alleen’’. 
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Alleraardigst nietwaar. Roderick vond dat ook, wat een vriendelijke vrouw was dat toch. 
Zo voorkomend zag je er niet velen meer tegenwoordig. 
Van Zandheuvel veegde zijn schoenen af aan de deurmat en kwam binnen in een klein, maar gezellig warm huisje. De 
kaarsjes branden en de kerstboom stond te fonkelen in de kamer. 
Kerstmuziek klonk zachtjes in de woonkamer als een goedgekozen achtergrond decor. Op de bank lag een bleke jonge 
vrouw met lange zwarte haren en gesloten ogen. 
Vragend keek Van Zandheuvel geschrokken naar de jonge man. “Het spijt me zo’’, zei hij, ‘’ik wilde niet…’’ 
‘Het geeft niet meneer, mijn vrouw krijgt een baby en we zijn dakloos, ik wist niet zo snel wat ik moest doen en het 
ziekenhuis is te ver weg en we hebben geen vervoer of geld voor vervoer…’’ 

De oudere dame bracht wat doeken en een bak met gekookt water in de kamer. 
Op de vensterbank zat een dikke rode kater. 
Aan het voeteneind van de bank zat een hond. 
‘’Zo liefje, we gaan eens kijken hoe het ervoor staat’’, zei de oudere dame warm. Zij was in vroeger jaren kraamverzorgster 
geweest, dus ze wist er wel van. Het toeval dat deze jonge mensen bij haar terecht kwamen en nog wel met Kerst. Hoe 
wonderlijk. 
Roderick zette zich neer in een stoel en keek toe naar het schouwspel voor hem. Het kwam hem allemaal zo bekend voor.  
De kat en de hond dat waren toch…. En die vrouw…dat was toch? 
Vol verbazing sloeg Van Zandheuvel zich op zijn knieën. “Nee maar, u bent die vrouw die de straatkrant verkocht vorig 
jaar!!!” riep hij plots uit. 
De vrouw  keek hem vriendelijk aan. “Ja, dat klopt meneer, u wilde geen krantje kopen vorig jaar, terwijl u zoveel bezat, ik 
heb gehoord van uw misère, en dat spijt mij zeer, zo ziet u maar, het kan verkeren’’. Het kon iedereen overkomen dus. 
Roderick boog zijn hoofd vol schaamte en voelde zich nederig worden. De oudere dame was ooit ontslagen en door een 
schuld kon zij niet langer meer in haar huis blijven wonen en zo werd zij dakloos. Ze had een zwerfkat in haar inmiddels 
nieuwe huis genomen, omdat het dier haar nodig had, zo’n aardig beestje het was, en een schattige hond, die ook al 
zwervende was. Dat mensen, dat hun huisdieren toch aan konden doen. Die nacht leerde Roderick veel over het leven en 
zijn eigen egocentrische karakter. Er werd een kind geboren die nacht. 
In een huis vol liefdevolle mensen, waaronder ook Roderick die ineens bekeerd was naar de lichte kant in het leven. Zo kon 
het immers ook. Hij werd een heel ander mens, met oog voor dat waar nood was. Hij had nieuwe vrienden gemaakt en werd 
een soort opa voor het kind dat geboren was die nacht. Het kind heette Jessy, dat klonk wel een beetje als Jezus vond 
Roderick, want het was een kerstkindje die op een nacht het leven van Roderick aangeraakt had. 
En veranderd had in die van een mooier mens. 
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Kerstnacht  

  

  

Eindelijk was het dan zover, in de volksbuurt op nummer 33 was er een geboorte aanstaande. Het was kerstavond, ook dat 

nog. De sneeuw dwarrelde romantisch uit de grijze avondhemel. En voor het raam hing een verlichte kerstster. De 

gordijnen waren gesloten, maar boven brandde het licht. Jan liep zenuwachtig heen en weer, zijn vrouw Marian lag in het 

grote tweepersoonsbed te krijsen van de pijn. De verloskundige een oude vrouw, mompelde voor zich uit, maar zei nog niet 

zoveel.  

‘Jezus, mens hoe lang duurt het nog?’ riep Jan zenuwachtig uit.  

‘Nou, nou, meneer, als het komp, dan komp ut, wat er in gaat, kompter ook weer uit!’ Boos keek de oude heks hem aan, ze 

miste een voortand, erg irritant om tegen aan te kijken vond Jan. Vooral nu hij al zo nerveus was. Het duurde gewoon veel 

te lang allemaal!  

‘Ik ga met je naar het ziekenhuis, Marian!’, snel pakte hij de tas die al klaarstond naast het bed, hij duwde de oude heks snel 

de deur uit en zette de tas in zijn autootje. Hij nam ondertussen de winterjas mee van Marian, stuiterde de trappen weer op 

en nam haar in zijn armen de trap weer af. Helaas, lezers, hij viel niet, dus het verhaal gaat door. Marian zette hij neer in de 

woonkamer, waar ze kreunend op de bank neer viel. Hij krabde de ramen van de auto ijsvrij, de motor stond aan en de 

kachel in de auto stond inmiddels op de hoogste stand. Eindelijk was hij klaar en haalde zijn vrouw, ze stond krijsend in de 

woonkamer te huilen, en tilde haar op en bracht haar richting de auto. De auto wilde eerst niet starten, vloekend vervloekte 

Jan alles en vooral die oude heks van daar net, die waarschijnlijk veel te lang gewacht had met Marian doorsturen naar het 

ziekenhuis. Vroe… vroee…vroemm.., eindelijk, hij gaf gas en de auto gleed van de straat, bijna tegen de stoeprand aan. 

Uiteindelijk konden ze dan op weg naar het ziekenhuis. Marian lag krom van de pijn op de achterbank, kreunend, hijgend en 

puffend. Als dat maar goed ging, dacht Jan nerveus.  

‘Gaat het schatje’, vroeg hij bezorgd. ‘Nee, hèhè, L**’, riep ze venijnig naar hem.  

‘Ik haat je’, kreunde ze uit. Jan reed levensgevaarlijk, op de gladde wegen langs de weilanden. Dat achterlijke dorp moesten 

ze ook eens verlaten, want dat ziekenhuis was veel te ver weg van alles.  

Pikkedonker was het, op een snelweg! Het moest niet gekker worden zeg.  

Hoog in de lucht scheen een ster, Jan keek ernaar en glimlachte beverig, vast een teken.  

Hij moest toevallig die kant op, richting het Oosten. Na veel spanningen, gemopper en geschreeuw in de auto, brak het 

water met grote golven over de achterbank, zelfs Jan zat eronder. ‘Oh mijn God’, zei hij nog, de zoete geur, dreef hem in de 

neusgaten. Nu dat werd schoonmaken straks.  

Later zorg, eerst naar het ziekenhuis. ‘Verdomd’, vloekte Jan weer.  
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De auto stond plotseling stil. Hij deed niets meer, wat Jan ook probeerde. Ook dat nog, dacht hij woest. Wat nu? Mobiel 

vergeten, uiteraard, zo’n sukkel was hij wel. ‘Verdorie’, hij knarste met zijn tanden. Een eindje verderop stond wel een 

huisje, het licht scheen bleekjes door de bomen, de sneeuw lag hoog, hij moest Marian dan maar mee zeulen door de 

sneeuw, in die ijzige koude, richting dat huisje daar. Hun enige redding, misschien konden zij daar bellen? ‘Komt, meid’, hij 

tilde haar op uit de auto, in zijn sterke armen. En ploeterde met een persende vrouw in zijn armen, door de sneeuw.  

Marian gilde het uit, ‘Oh ik voel het tusse me bene Jan! Het komp ter an!’  

‘Ik ga zittuh hoor’, en pats daar zat ze midden in de sneeuw met haar natte broek. ‘Kom op meid!  

Nog ff doorzetten we zijn er zo’. ‘Waar zijn we’, riep ze, plots verwilderd rondkijkend.  

‘Ergens in the middle of nowhere, ik weet het niet’, zei Jan peinzend. Hij nam haar weer in zijn armen en sjokte door de 

sneeuw richting het huisje. Eindelijk na 10 minuten, kwamen ze, erg verkleumd aan, bij het huisje. Er was blijkbaar een feest 

aan de gang, het was er een enorme drukte. Jan belde aan. Een vreemd geklede man deed open, hij droeg een plastic 

schortje, met daaronder blijkbaar niets. Bevreemd staarde Jan hem aan. ‘Waar zijn we hier?’, vroeg Jan. ‘Oh bij de 

seksboerderie de HolleKnolleh’, zei de man met een plat accent.  

‘Wat?’, stamelde Jan verward, hij viel bijna achterover van schrik, toen zijn vrouw plots begon te gillen, ‘het kwam 

deruut!’. Of Jan nu klaar was met zijn holle fratsen aan die deur. ‘Oh helpt u ons alsjeblieft, we krijgen een kind. We 

hebben autopech’, zei Jan zenuwachtig. ‘Oh, binnen is het vreselijk druk en enorm naakt allemaal’, zei de man vriendelijk. 

Maar we hebben wel een stal hierachter, dat is ook warm en nu ja, er staat wel een bed, voor als de koeien bevallen, dan 

moeten we er weleens een nachtje naast slapen, dus’. De man ging hen in de koude, voor naar de stallen. Er brandde een 

klein lichtje, er lag vers stro en er stonden wat koeien, een paard en zelfs een ezel. ‘Zijn die voor eh?’, vroeg Jan 

geagiteerd, zijn wangen waren ineens vuurrood, de man knikte.  

‘Hm, hm, maar het verdient enorm goed, dat wel’, zei de man vriendelijk lachend.  

Jan legde Marian op het bed in een hoek en vroeg of de man een ambulance wilde bellen.  

De man knikte, hij gaf wat schone handdoeken en bracht wat te drinken mee van uit het huis. Marian lag inmiddels in haar 

blote kont op het bed in het stro, omringt door het verbaast kijkende vee.  

‘Het is bizar, hé?’, fluisterde ze zachtjes, en er kwam weer een perswee.  

‘Ja’, knikte Jan liefdevol en streek haar over haar krullende haren.  

Er kwam een onbekende man kijken, ‘Ik bied u 10.000 euro als ik de bevalling mag zien’, riep hij joviaal uit. Hij had inmiddels 

vernomen dat er een kind in de stallen geboren zou worden. ‘Als u zich netjes aan kleed, dan is dat prima’, zei Jan. Wat kon 

hem dat schelen, het was immers alvast een leuk spaarcentje voor hun kind. Voor school en een rijbewijs ooit.  

Een dikbuikige burgemeester kwam ook kijken, hij legde een cheque op het bed. ‘Zo deze 150.000 euro die kan ik 

declareren dus dat betaal ik, voor de bevalling die aanstaande is’. Hij keek vriendelijk en had zijn kleding nog aan, dus hij 

mocht blijven. Er kwam ook een travestiet kijken, prachtig gekleed in gouden gewaden, was dat geen bekende Nederlander, 

dacht Jan plots. Nu ja, hij was dan inmiddels wel onherkenbaar. Deze man bood hen zelfs een hele parfumerie keten aan, 

ter waarde van wel 200.000 euro. ‘Ik vind het zo énig op kerstnacht, een kindje dat geboren wordt’, kirde hij. Hij stak zijn 

handen in de lucht en klapte vol blijdschap. Daar zaten ze dan, om de barende moeder heen.  

Het was bijna zover.  

Marian begon te persen, en te persen, de mannen hielpen flink mee, de travestiet drukte op de buik, dat had hij gezien op 

tv ergens ooit heel lang geleden. ‘Doe maar niet’, dreigde Jan. ‘Nou zeg, ik betaal er toch voor?’ Mokkend keek de travestiet 

hem aan.  

‘Geen geintjes man, anders deruit’! dreigde Jan. Maar het kind werd al geboren, het gleed zo uit de moeder. ‘Ach een 

meisje! Wat geweldig fijn’, riep Marian gelukkig uit, ze had de tranen in haar ogen.’ Ja’, mompelde Jan ontroerd, het kindje 

was mooi om te zien, alleen wel erg bloederig. Jan voelde zich een beetje duizelig worden. De ambulance kwam er ook al 

aan in de verte, hoorde hij. ‘Oh Jan, ik noem onze dochter Jezus’! riep Marian opgewonden uit. ‘Ben je gek’, riep Jan 

geschokt uit, ‘echt niet!’  

‘Jawel hoor’, zei ze eigenwijs, want dat was ze, terwijl ze het meiske over haar bolletje aaide. Het is kerstnacht, we zijn in 

een stal, er zijn 3 on-wijzen bij uit het Oosten en nu ja, ik noem haar ‘Jezus’. ‘Ok dan’, zei Jan, het was een vreemde maar 

bijzondere nacht, de ambulance medewerkers kwamen al binnen.  
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Tijd  

  

  

De dag  

De nacht  

Verglijdt  

In eeuwigheid  

Tijd  

Minuten, urenlang  

Dagen  

Weken  

Maanden  

Voorbij  

  

  

Een jaar  

Oud  

En  

Nieuw  

Een nieuw begin  

Een nieuw jaar  

Maanden  

12  

Weken  

52  

Dagen  

365  

Uren  

Minuten Dag  

En nacht De 

tijd  

Verglijdt  

In eeuwigheid  
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Samuel  

  

  

Hij zat al uren op de koude grond, voor de supermarkt. En voor hem op de grond lag zijn oude pet, in zijn reumatische 

handen had hij zijn viool. Trieste liederen speelde hij, enorm triest. Toch bleef hij altijd vriendelijk groeten naar 

voorbijgangers, altijd vriendelijk lachend, wie het ook was. Voor hem was elk mens bijzonder en zo uniek. Toch keek het 

merendeel op hem neer. Met geïrriteerde blikken gingen ze aan hem voorbij. Hij was een niets, een nul, een mens zonder 

bestaansrecht leek het wel. Omdat hij in ogen van juist diegenen, die het meest hadden en een baan, een nietsnut was. Een 

loser. Waardeloos dus. En zo voelde hij zich ook vaak. Toch als hij muziek maakte dan gloeide zijn hart en zijn ziel, alsof hij 

opeens opleefde vanuit een lethargie, een zombie achtig bestaan. En zo was het ook. Sedert vele jaren sliep hij op straat, 

soms bij het Leger des Heils, soms op de straat op een bankje in het park. Overdag was hij altijd buiten, in de koude, zon, 

weer en wind.  

Niets deerde hem nog. Samuel was zijn naam, meer was ook niet langer van belang. Hij verloor in een klap zijn gezin, jaren 

geleden. Zomaar in één seconde was het over en voorbij. Zijn lieve vrouw, zijn zoon en dochter, één klap was het en voor 

eeuwig weggevaagd van deze aardbol. Een vrachtwagen, de storm, regen, gladheid en…voorbij. Zijn geliefden, zijn fijne 

gelukkige leven, zijn baan.  

Wat had hij gehuild, zich verzopen in de drank, zich kapot gespoten aan de drugs, maar dat alles hielp hem niet tegen de 

intense pijn die hem dagelijks overviel. Hoe oud was hij geweest, wist hij het nog? Wel 30 jaar geleden inmiddels, zo 

ongeveer, want zeker wist hij het niet meer. Hij was gestopt met drugs, en drank, ach, hij nam nog weleens wat. De pijn 

bleef toch wel, het verleden hing aan hem. Of hing hij aan het verleden? Wie zal het zeggen. Samuel speelde door, de hele 

dag op die koude grond, het was bijna kerst. De eerste sneeuwvlokken dwarrelden uit de hemel. Rondom hem, in een kring 

rondom de oude versleten deken waar op hij zat, hij die zijn trieste muziek speelde vanuit zijn hart en ziel.  

Hij glimlachte vriendelijk naar voorbijgangers. Zo ook naar haar, een hautaine dame die hem zomaar 2 euro gaf. ‘Zo’, zei ze 

hardop, ‘dit is alvast voor Kerst hoor!’ Arrogant stapte ze verder op haar dure hakken. Tik, tik, klonk het op de straat,… tik, 

tik. Het klonk als een tijdklokje, tik, tik.  

Samuel keek haar nadenkend na. ‘Voor kerst hoor’, had ze gezegd.  
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Bedoelde ze hiermee, dat ze het hem nu wel gunde, omdat het bijna Kerst was, maar anders niet? Fijn om zulke 

kerstgedachten te hebben, dacht Samuel. Hij speelde door, klassieke stukken, wonderschoon bespeelde hij de viool, zijn 

oude vriend van jaren voorheen. Het enige dat hij nog had, van toen, uit die tijd. En plots druppelen de tranen over zijn 

gelaat. Tranen vol pijn, nog steeds. Ging het dan nooit meer over. Oh wat had hij de mensen gehaat, die zeiden dat hij er 

toch eens overheen moest komen. Wat wisten zij hier nu van. Hoe kon men toch oordelen over hoe een ander zich kon 

voelen.  

En hoe had men hem wel niet in de steek gelaten, al zijn vrienden en familie. Hij wilde er niet langer aan denken. Mensen 

hadden weinig geduld voor anderen.  

Samuel keek op en voor hem stond er ineens een klein meisje, met lange blonde vlechtjes. Met haar grote donkere oogjes 

keek ze hem verlegen aan. ‘Hier’, zei ze gul en ze gaf hem een papiertje. ‘Hier voor jou!’  

Ze glimlachte en snelde toen weg, als was zij een kleine goedhartige engel geweest die even op aarde kwam om hem iets te 

geven. Verbaast staarde Samuel naar het papiertje in zijn hand. Hij glimlachte, het was een lot. Een lot, hoe kwam die kleine 

daar nu aan? Hij zag hoe zij in de verte meeliep, aan de hand van haar moeder, die met vele tassen vol cadeaus richting huis 

ging. Ze zwaaide nog, want ze keek nog even om naar hem en Samuel zwaaide terug naar haar. Een lot…Hij stopte het lot in 

de binnenzak van zijn jas en vergat het lot al snel weer, hij speelde alweer wonderschone liederen op zijn viool. Maar een 

week later toen hij bij de kiosk zijn saffie eindelijk weer eens kon betalen, pakte hij een krant, met de uitslagen van de 

loterij. Hij nam toen het vodje uit zijn binnenzak van zijn jas en keek, toch nieuwsgierig, of het lot hem nog iets gunde! Na al 

zijn ellendige jaren op aarde. Zijn mond viel open, zijn hart sloeg enkele malen over, dit kon niet waar zijn! Hij keek 

nogmaals en keek naar het lot in zijn handen, nee toch? Dit kon niet waar zijn, hij, Samuel had de hoofdprijs. 15 miljoen 

euro! Hij had de hoofdprijs!  

Bleekjes en wankel keek hij om zich heen of iemand hem betrapt had op het stiekem lezen van de krant.  

Hij glimlachte opeens. HIJ had de hoofdprijs!  

  

Samuel woonde tijdens de kerst al in een enorme villa, had een prachtige auto, een slaapkamer waar je u tegen zei. Een 

chauffeur zelfs, en een herderpup, want die had hij altijd graag willen hebben, maar door zijn straatleven wilde hij een dier 

dat niet aan doen. Maar toch ondanks zijn nieuw verworven rijkdom, kwam hij nog elke dag bij de supermarkt, en speelde 

hij nog steeds op zijn viool. Droeve liederen, zomaar omdat hij niet anders meer kon en hem dat toch nog vreugde gaf, in 

zijn intens beschadigde bestaan.  

Tik, tik, tik, tik,…de hautaine dame, hij herkende haar nog. Een jaar na dato, liep ze weer langs hem heen, en hij stond op en 

gaf haar de 2 euro terug. ‘Alvast voor Kerst mevrouw!’ Bevreemd keek ze hem aan, een zo net geklede en schone zwerver 

had zij nog nooit ontmoet. Ze keek toch nog op hem neer en arrogant stak ze haar neus in de lucht. Klik, klik, gingen haar 

hakken, de tijdsklok tikte weer weg.  

Alleen anders dan het jaar ervoor. Heel anders. Samuel pakte zijn viool weer op en begon te spelen en zijn hond, die huilde 

met hem mee.  

  

~*~  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Middernacht  

  

Middernacht  

12 uur in de nacht  

Een avond op gewacht  

Verloren jaar  
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Voorbij jaar  

Het leven   

Een jaar verder  

Bedenk je  

Wat je gedaan hebt  

Gelaten hebt  

Welke voornemens je hebt  

Bedacht had  

Mis je mensen  

Die er niet meer zijn  

Is oud en Nieuw  

Een afscheid  

En een Nieuw begin  

En hoop je  

Dat alles bij een volgend  

Oud en Nieuw  

Beter  

Fijner  

Gelukkiger  

Zal zijn  

Voorbij  

Nieuw  

Tijd  

Rond Middernacht  
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De SneeuwEngel  

  

In het grote landhuis, aan de Greverderiuslaan, gingen die nacht de lichten aan in de grote hal, en daarna in de woonkamer 

aan de linkervleugel. De sneeuw dwarrelde gestaag met flinke vlokken langs de witte raamkozijnen, waar zachtgeel licht 

zich een weg de duisternis in baande. Koortsachtig liep Mijnheer Frederick Hogendoorn door zijn woonkamer, heen en 

weer. De dokter was bij zijn Vrouw, Marla Hogendoorn, zij lag met koortsachtige rode wangen in het grote hemelbed 

boven. Doch de dokter kon weinig meer betekenen, voor het op het einde lopende leven van Marla  

Hoogendoorn. Op 60-jarige leeftijd verliet zij dit luxe leven met een diepe zucht en verliet zij haar innig geliefde man, die 

ineenstortte nadat hij zijn hand op haar koude hand legde en opeens voorgoed besefte dat zij dan toch echt was 

heengegaan van hem. Tranen liepen over zijn magere wangen, uit zijn vaalblauwe ogen, op de zachte witte sprei. ‘Oh 

lieverd’, verzuchtte hij,’ waarom moest je mij nu al verlaten, wat moet ik toch zonder jou mijn lief’. Hij viel snikkend met zijn 

betraande wang neer op haar kleine stille hand en bleef deze omknellen tot hij in een diepe droomloze slaap viel. De slaap 

die hem nachtenlang was ontnomen, door het ziekbed van zijn zo geliefde vrouw.  

De dagen er na waren een hel voor Frederick Hogendoorn. Mensen kwamen in en uit lopen, de notaris, de kinderen, de 

buren, zijn broer die nog in leven was, zijn schoonzuster, doch niemand onttrok hem uit de lethargie die hem was 

overvallen op de dag dat ‘zijn Marla’ het leven had verlaten. Rusteloos stond hij s’ nachts op en sliep overdag, hij had geen 

zin meer in het leven. Haar grafsteen kwam al snel te staan op het familie kerkhof van de Hogendoorn ’s, achter op het 

landgoed Greverda.  

De sneeuw dwarrelde maar door tijdens die trieste dagen. En op de besneeuwde steen was een mooie roos gebeiteld voor 

zijn lieve Vrouw Marla, in gouden letters, haar naam en de datums. Tranen liepen over het magere gezicht van Frederick, 

alles leek plots zo zinloos, hij wilde nu ook niet meer verder.  

De kerstboom die hij nog opgetuigd had voor haar, stond eenzaam in de hal bij de open haard, de lichtjes werden niet 

langer ontstoken, Frederick keek er ook niet meer naar om. Verdriet tergde zijn lijf en ziel.  

Verlaten voelde alles aan, wat en wie was hij nog zo zonder haar? Wat had het leven nog voor zin. De avond voor kerst had 

ieder zijn best gedaan om Frederick mee te nemen voor de avondmis, hem uit te nodigen voor de komende Kerstdagen, 

maar Frederick wees alles zeer vriendelijk af. Hij wilde alleen zijn, zei hij dan. En zuchtend verliet men dan het toneel, er was 

geen helpen aan en als hij niet anders wilde, dan moest hij het zelf maar weten.  

Die avond zat Frederick voor de open haard en zowaar, hij had de kerstlichtjes ontstoken en een zachte warme deken 

over zijn magere lijf gedrapeerd. Muziek klonk door de luidsprekers van zijn radio, kerstliederen die zijn gemoed enkel 

maar pijn deden. ‘Marla’, fluisterde hij droevig en weer overviel hem de weemoed, het intense verdriet. De sneeuw viel 
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uit de hemel in gestage vlokken. De hemel was donkergrijs. Trillend nam Frederick zijn jas van de kapstok, hij moest 

ernaartoe, naar haar graf, zo ver was dat niet van het huis af. Hij moest bij haar zijn, de eenzaamste kerst in jaren, zonder 

haar dat kon toch niet?  

Steunend zocht hij zich een weg naar de steen, door de sneeuw, die in dikke pakken over het pad lag, Frederick greep zich 

vast aan struiken en takken, tot bijna aan zijn heupen zakte hij er in weg, en hij sleepte zich zo verder. Op weg naar zijn innig 

geliefde vrouw, die daar lag, zo alleen in dat koude graf, zijn hart kreet het uit van intens verdriet, de kou was bitter die 

nacht, net zo bitter als zijn hart. Bij het graf zat hij neder in de sneeuw, hij huilde, hij huilde gelijk een eenzame oude wolf, 

om zijn verloren geliefde. De sneeuw viel in gestage vlokken uit de hemel, op het kleine kerkhof van de familie Hogendoorn.  

Plots scheen er een ster vanuit de hemel op de grafsteen en verbaast keek Frederick op, door de tranen heen zag hij een fel 

licht op zich afkomen, en zowaar, hij lachte, oh ja, hij lachte, daar was zij, zijn vrouw Marla!  

Hij stond op en leek wel een dronkenman, hij stak zijn armen uit naar haar, die hij zo intens liefhad. Marla zijn vrouw kwam 

naar hem toe en omarmde hem en verwarmde zijn inmiddels verkilde ziel, tot deze weer begon te stralen. Warmte 

doorstroomde hem, Frederick was zo gelukkig nu ze weer bij hem was…  

  

De volgende morgen vonden zijn kinderen hem, op het graf van hun moeder, bevroren van de kou lag hij daar met 

uitgespreide armen, als een sneeuwengel, sneeuwvlokken op zijn gelaat en om zijn bevroren mond een blijde verstilde 

glimlach.  

  

~*~  

  

  

   
Damiën  

  

Kreunend stond Maria in middenpad in het ziekenhuis, haar benen wagenwijd geopend, het bloed stroomde eruit gelijk een 

waterval, inclusief flieders en flubbers…waarschijnlijk vruchtwater, inclusief de overblijfselen van de tweeling, die al 

opgegeten was door de nog ongeboren Damiën. Krijsend viel zij neder, in de armen van dokter Bernard.  

‘Dokter Bernard u moet mij zeggen, is het goed met hem’? hijgde ze in zijn oor, hangend in zijn ijzersterke armen.’ Is hij nu 

niet meer in gevaarrrrrr, zeg mij alleen de waarheid maar’, begon zij uit volle borsten te zingen. Waarschijnlijk een soort 

hallucinatie, gebeurd wel vaker bij ernstige pijnen, het lichaam schijnt dan opiaten aan te maken. En dokter Bernard 

helemaal week en nat door deze bloedende alleenstaande aanstaande moeder, zuchtte het uit en zei; ‘Nee, mevrouw 

Maria, dan moet ik eerst even een kijkje nemen in het vrouwelijke oerwoud tussen uwer benen’. Hij tilde de krijsende jonge 
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vrouw op in zijn armen en legde haar op de dichtstbijzijnde brancard. Hierop kroop hij snel onder de witte nachtpon van 

Maria en keek naar de borrelende fontein die hem vanuit haar Goddelijke wonde toestroomde. ‘Oh Maria’, mompelde hij 

met enkele zoete spetters vruchtwater en overblijfselen van de tweeling, tegen zijn lippen, waarbij een stukje bleef steken 

in zijn neusgat,  hierop kreeg hij een intense niesbui, zodat de snottebellen op de vrouwelijke zonde terecht kwam. 

Aangezien het een enorm komisch gezicht was, barste dr. Bernard in lachen uit, daar zo gelegen tussen de benen van de 

jonge bloedende aanstaande moeder… ‘Oh dr. Bernard redt u mij dan toch’? kreet zij uit, in barensnood. Wat zit u daar nu 

toch te niezen? Boos keek ze hem aan. ‘Er is werk aan de winkel’, zei ze streng, doch rechtvaardig. Hierop kreeg zij een 

enorme perswee en drukte zij in enkele seconden een mega baby uit haar onderlijf, van wel 5 kilo zwaar, met een dik 

gevreten buikje. Dr. Bernard had zijn hele gezicht onder de rode sappen, maar dit kon hem niet veel schelen, want hij was 

zowat bijna verstrengeld in een tongzoen met de boreling, aangezien deze met de navelstreng om zijn nekje ter wereld 

kwam. Tevens met de blauwachtige tong zwaar uit de mond hangend, waarschijnlijk nog een wraakactie van zijn opgegeten 

broertje. Welke in de gauwigheid nog even snel een navelstreng om zijn tweelingbroertjes schouderpartij wringend, er weer 

vandoor ging richting het Hemelse Rijk.  

Dr. Bernard snufte het uit van blijdschap toen hij het geslacht waarnam van de boreling, ‘Mevrouw Maria u heeft een zoon!’  

‘Oh’, zuchtte Maria uit, van geluk stroomden de tranen haar over de wangen, ze had het even niet meer. Een zoon, wow. 

Als ze nu maar niet een overbezorgde moeder werd zeg, stel je voor, neen ze zou hem opvoeden tot een flinke zelfstandige 

jongen, die heel goed wist wat hij wilde. Zoiets als in hitler, maar dan heel anders.  

De vader was er al vandoor, voor hij gekomen was, dus hij wist ook niets van het feit af dat hij vader was geworden en 

Maria was van mening dat, dat dan ook maar het beste was.  

Aangezien ze het met de zeden niet zo nauw nam, was dat geen enkel probleem. Haar achternaam was niet voor niets 

Magdalena natuurlijk. Haar zuster Rita kwam ook nog op bezoek, en dr. Bernard die al als een blok viel voor de schone 

Maria, viel nu als een betonblok voor haar roodharige zuster Rita. ‘Zuster Rita, dit is nu dr. Bernard’. Mompelde Maria, 

terwijl ze haar dikke zoontje de borsten gaf, welke hij gretig leegzoog, met een vreemderig duivels genoegen.  

Onderwijl zijn dikke baby knuisten op haar blanke bollen leggend en hierop melkende bewegingen makend, want de 

slimmerd wist nu al, wat melken was en inhield, zodoende kreeg hij nog meer mamasapjes dan eigenlijk goed was voor hem 

was. Hij dronk voor twee, want niemand wist natuurlijk dat hij zijn ongeboren tweelingbroertje had opgegeten. Het was 

nogal een hongerlapje, maar ja, dat is nu eenmaal zo met dikkerdjes, die eten meestal gewoonweg teveel toch? Zo ging dat 

in deze wereld, kortzichtigheid ten top, maar ja, kon ons dat nu schelen als er maar een verhaal uitkomt nietwaar?  

Nou goed, Damiën ging na enkele maandjes ook mee naar de bruiloft van tante Rita en dr. Bernard en had het enorm naar 

zijn zin. Hij keek zijn grote oogjes uit en brabbelde en bubbelde behoorlijk wat babybelletjes uit zijn pruilmondje. Nu had hij 

nogal vreemde oogjes, een beetje geelachtig met een vage streep dwars door zijn pupillen heen, een soort van kattenogen, 

maar dan anders! Zijn nageltjes waren scherp als kleine klauwtjes, ze konden wonderbaarlijk snel groeien, zodat mams ze 

elke dag wel kon gaan bijsnoeien, waren ditmaal iets te lang, moeder had het te druk gehad, dit dankzij de in de haast van 
het passen van het bruidskleed van mama’s zuster, die al snel moest trouwen met haar dokter Bernard.  

Het kind graaide er lustig op los en bezeerde nogal vele mooie kantachtige zijden pantybenen van dames die langs 

drentelden. ‘Foei Damiën’, riep zijn moeder dan uit. Koortsachtig verontschuldigde zij zich dan tegenover de andere 

gasten, ‘dat doetie anders nooit hoor’, zei ze dan, met het schaamrood op de kaken. Iedereen liep hierna met een flinke 

boog om het kinderwagenkind heen. Het was weer een fijne kerst dat jaar, hoe dit toch afliep? Geen idee het was 

immers kerstdag. De rest moest nog komen…  

  

~*~  
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Kerstverhaal maar dan een moderne versie  

  

Er was eens een knappe jongeman, zijn naam was Jozef. Hij werkte bij zijn vader in het timmermansbedrijfje. Elke dag 

timmerde hij de mooiste dingen in elkaar. Tafels, en stoelen, bedden, kribben, noem maar op.  

Vaak moest hij van zijn vader boodschappen halen bij de buren op de hoek, daar haalde hij dan versgebakken broodjes, een 

kan verse melk, nog warm van de koe, zo vers! En in die winkel zag hij dan de prachtige knappe dochter, haar naam was 

Maria.  

Maria was wonderschoon, en nog maagd natuurlijk, maar dat was iedereen in die tijd, als je nog niet getrouwd was. 

Prachtige lange donkere haren, vielen over haar schouders, met grote ogen zo bruin als van een hert. Ja, die Jozef was 

zwaar verliefd op Maria.  

Hij had niet veel te bieden, met het armoedige bestaan als timmerman, daar werd je ook in die tijd niet erg rijk van 

natuurlijk. En aangezien ze in die tijd, veel beter hout hadden dan nu en echt vakmanschap, gingen er nooit eens tafels of 

stoelen kapot.  

Dus eenmaal een set meubels gemaakt, hoefde men nooit meer iets te maken voor een familie. In die tijd was men nog 

niet erg gemeen, zeg maar. Maar goed op een dag, wilde hij Maria toch mee uit vragen, hij plukte een bos wilde 

veldbloemen en gaf deze aan de mooie Maria en vroeg haar mee uit.  

Nu dat wilde ze wel, blozend stond ze daar voor hem, want ze was ook wel een beetje verliefd op Jozef.  

Die avond zouden ze gaan wandelen, dat was in die dagen een soort van date zeg maar. Maar dan wel heel anders dan 

tegenwoordig. Gezellig wandelden ze langs de woestijn, klommen in een laag groeiende boom en Jozef vertelde hele mooie 

verhalen aan Maria.  

Maria genoot, ze dronken een glas kamelenmelk, die Jozef had meegenomen in een waterdrinkzak. Ze aten een stukje 

gedroogd schapenvlees, in plaats van chips en een breezer hadden ze in die tijd ook al niet. Ze hadden toen wel een zeer 

heftige wijn, maar ja, dat mochten ze nog niet drinken zo voor het huwelijk. Je wist maar nooit wat ervan kwam, want stel 

je wilde niet trouwen met diegene waarmee je heftige wijnen dronk, dan had je mooi pech, want trouwen was houwen in 
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die tijden. De avond verliep gezellig, er vielen wat sterren uit de hemel en ze wensten wat leuke wensen, ze lachten, ze 

kietelden en daar bleef het dan ook bij.  

Na deze avond volgden er vele avonden, met een gezellig samenzijn.  

Maar op een dag kreeg Maria een stem in haar hoofd, de stem zei dat hij Meneer God was!  

En dat Maria een zoon zou krijgen, en dat ze hem Jezus moest gaan noemen!  

‘Ja maar’, stamelde Maria verschrikt, ik ben niet eens getrouwd hoe kan ik dan een kind gaan krijgen?’  

‘Je moet niet zoveel vragen Maria wat is dat zal zijn’! zei de stem, ‘klaar…het is mijn WIL en dat is de WET’! Nu wat moest je 

daar nu tegen in brengen?  

‘Ok’…zei Maria. In die tijd had men geen psychiaters die tegen hun voorhoofden tikten, om aan te geven dat er in de 

bovenkamer iets fout zat, je had het maar alleen op te lossen zonder medicijnen, en ach?  

Men wist toen meer over visioenen dan tegenwoordig, zeg maar. Maar goed Maria dacht er niet zoveel meer bij na, ze had 

het druk genoeg met broodjes bakken en om haar geliefde Jozef aan het lachen maken. Maar plots op een dag, twee maand 

na de stem in haar hoofd, was zij zowaar plots zwanger. Jozef was in alle staten, hoe dit nu toch kon? En hij had hem er niet 

eens ingestopt!  

Nou ja, oké ervoor misschien wel, maar, dit is van erna en dat kan toch niet zomaar?  

Toen vertelde Maria dat Meneer God haar had verteld dat ze een heel belangrijk kind zouden krijgen, die de zoon was van 

God…  

Jozef stoof op met gebalde vuisten, wie die viespeuk dan wel niet wiens naam God was. Was dat soms haar nieuwe 

vriendje? Nou, nou?  

Maria legde uit dat het echt waar was, en ze keek hem aan met haar mooie onschuldige hertenogen. Ze legde uit wie God 

was. Nou oké, dat klonk wel plausibel, dus Jozef vond het wel oké…een kind van God, dat was dus iets heel bijzonders!  

God wás immers, zo had Maria dit uitgelegd aan Jozef, de vader van ons allemaal, dus wie was hij om zijn vader duidelijk te 

maken dat hij zelf de vader had willen zijn van Jezus? Nu wist hij nog niet dat het kindje Jezus genoemd zou worden, maar 

toch hé?  

It was all in the family, dus zodoende, gingen ze dan toch maar snel trouwen!  

De hele stad hoefde dit nu ook al weer niet te weten nietwaar.  

Ze kregen een leuk huisje in de stad, en Jozef timmert aan de weg en ze hebben hele mooie meubeltjes in huis, zelf gemaakt 

uiteraard. Nee, echt ze hebben het goed samen! Op een dag komt er een soldaat aan de deur, tegenwoordig noemen we 

dat oom agent, of snorremans, of lul, maar toen nog niet. En hij kwam van de Romeinse keizer speciaal naar Nazareth, om 

te zeggen dat iedereen zich moest laten inschrijven in hun geboortestad, dus Maria en Jozef moeten plots met spoed naar 

Bethlehem.  

Ze lenen een ezel van de buurman en gaan op weg, de zwangerschap van Maria is al behoorlijk ver gevorderd en het zitten 

op een ezel viel niet mee! Maar goed ze moesten wel. Onderweg als het bijna donker is geworden, kloppen ze aan bij een 

herberg, want een bel hadden ze nog niet aan de deur hangen, wel om de nekken van schapen enz., maar niet aan de deur, 

dus ze klopten aan.  

De herbergier doet open en zegt, ‘Eh sorry maar het is hier vol’!  

Alle mensen waren op weg gegaan om zich te laten inschrijven en overal was het vol, bij geen enkele herberg krijgen ze 

gehoor. Overal is alles bezet. Er is geen plaats in geen enkele herberg.  

Maria is moe en de bevalling is aanstaande, ze heeft erge buikpijnen en zit kreunend op de ezel, die een natte rug heeft 

gekregen van het inmiddels gebroken vruchtwater, en aangezien het vroor zat dat ook niet erg lekker. Maar uiteindelijk 

krijgt een herbergier medelijden en zegt, ik heb nog wel een schone warme stal, daar kunnen jullie overnachten.  

Hij wijst hen de stal en Maria gaat snel liggen op enkele balen schoon stro. Jozef timmert snel een tafeltje en een stoel in 

elkaar, zodat hij naast haar kan gaan zitten tijdens de bevalling.  Jozef maakt zich zorgen om zijn lieve vrouw, maar na 

enkele uren wordt er een kind geboren! Een heel mooi kind!  

Het is een jongen, en zijn naam is Jezus!  

Ze leggen Jezus in een schone kribbe met stro, met enkele doeken. In de graslanden dichtbij de stal, lagen er herders bij 

nacht, zij lagen bij nacht in het veld. En ze hoeden hun schapen, bij kampvuren omdat het zo koud was.  

En terwijl ze wat fluit speelden en zongen, kwam er plots een grote ster op hen af, ze schrokken zich de schompes en 

dachten dat het een meteoriet was, ze waren dus erg blij toen bleek dat die ster een engel was…de engel riep: ‘Het kind is 

geboren, het kind van vrede, het kind van God’!  

Dan volgen er nog meer engelen en zij zingen wonderschoon over het nieuwgeboren kind.  

‘Jezus is Christus, de Messias’(“Gloria in Excelsis Deo”).  

De herders gaan hierna op weg naar de stal, want die engelen zeggen dat ze dat moeten, “Chop,chop”, en daar gaan ze 

door de koude nacht richting de kleine warme stal.  

Ze kloppen aan, want ze hadden nog geen bel in die tijd, schapen en geiten hadden wel een bel, maar goed ze kloppen dus 

aan. Jozef denkt dat ze hen willen overvallen, hij wil ze eerst een flinke klap op hun snufferd geven, maar ze geven al snel 

aan dat zij een boodschap hebben ontvangen van de engelen…dat het kind van God is geboren en dat zij hem graag willen 

aanschouwen, nu dat mocht dan wel.  

En met zijn allen kijken ze naar het wonderschone kindeke klein, dat ligt te slapen in de kribbe.  
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Met om hen heen de dieren in de stal, en het warme weerschijn van het vuur dat de stal verwarmt. Ze krijgen hierop Mirre, 

Wierook en Goud. Jozef hoeft nooit meer timmerman te zijn want nu zijn ze rijk. Ze gingen snel verhuizen naar een heel 

duur huis, en dat vond de koning niet zo leuk en daar begon de ellende eigenlijk al mee. Maar daar weten we alles van 

toch?  

  

~*~  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Nachtmis  

  

Bij de nachtmis dat jaar stond hij te kleumen, in de koude, drukbezochte kerk, eenmaal per jaar vertoonde hij zijn gezicht 

hier en ach, het was wel een fijn gevoel met al die mensen samen te zijn in een kerstachtige sfeer. Hij haalde onder zijn jas 

een flacon goedkope drank tevoorschijn en nam een flinke slok. De tranen schoten in zijn ogen, want de slok was heftig, 

maar ook het lied ''Ave Maria'' schoot zijn ogen vol gevoelige droeve tranen.  

Naast hem stond een oude dame haar ogen te drogen, want ook zij scheen het niet gemakkelijk te hebben. Hij stootte haar 

aan en knikte bemoedigend, zijn schurftige jas stonk een uur in de wind, maar ach, een zwerver weet immers al niet beter 

meer en erg vond hij het allerminst. Ze knikte hem toe met haar lieve bleke oude ogen en schonk hem zelfs een lieve zachte 

glimlach. De Zwerver werd er week van, niet dat hij viel op oudere dames. Oh nee, die perversiteiten waren aan hem niet 

besteedt.  

Het was of hij iets in haar herkende, een flauwe glimp van hetzelfde voelen in deze hele wereld, een stukje herkenning in 

het gezamenlijk verdriet, zo dacht hij! Wederom schoten zijn ogen vol en hij nam maar weer eens een forse slok uit zijn 
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flacon met goedkope drank, hij deed dit al jaren en het was wel rustgevend, zodoende, was het dat hij opeens in de ogen 

keek van de oudere dame naast hem en hij schrok van de pijn die hij in haar ogen zag op dat moment.  

Wat had dit met hem van doen? Onderwijl neuriede hij wat mee, met de liederen die gezongen werden met zijn schorre 

maar mooie bariton stem. Hij werd er bijna enthousiast van en duwde de oude dame tegen haar magere schouders ten 

teken dat ze harder moest meezingen, ze klonken samen echt geweldig vond hij. En toen het lied was afgelopen bleven zij 

doorzingen, gezamenlijk en in de hele kerk was het muisstil en iedereen luisterde naar de oude dame en de zwerver, ze  

zongen samen het hoogste lied in een geweldig harmonieus geheel, men was stil van verbazing, het was in één woord 

geweldig.  

Toen ze uiteindelijk klaar waren met hun zang, begonnen er plots mensen te klappen, er volgden er meer en meer… tot 

iedereen in de kerk een daverend applaus gaf aan deze twee zo eenzame mensen op aarde.  

Een beetje verlegen keek de zwerver de oude dame aan en zei, ‘Zo dat was echt goed he wij samen’.  

De oude dame knikte met vochtige ogen naar hem en vroeg waar hij zo goed had leren zingen? ‘Oh vroeger zat ik in een 

zangkoor en ik heb een tijdje gezongen bij een opera’. Vertelde de zwerver aan de oude dame. Ze vroeg hem na afloop 

van de dienst om met haar mee te gaan naar huis, gewoon, vriendschap, praten, want ze waren beiden immers al jaren 

alleen zo bleek naar aanleiding van de verhalen die ze elkaar in het kort vertelden.  

Hij vond het wel best, hierna liepen ze door de straten, waar de eerste sneeuw begon te vallen. Samen liepen ze gearmd. 

Een boom van een vent, naast een klein mager oud dametje, toen ze bijna uitgleed greep hij haar snel bij haar arm, om haar 

te ondersteunen.  

Ze kwamen aan bij een kleine bejaardenwoning. De zwerver trad binnen in het kleine huisje en ging zitten in een warme 

behaaglijke leunstoel met bloemetjes er op. Hij zuchtte van geluk, terwijl de oude dame een goed glas jenever voor hem 

inschonk.  

En ze begonnen elkaar te vertellen over hun levens, zij over haar man die al jaren geleden overleden was, en hij, dat hij zijn 

beide ouders niet meer had gezien sinds zijn negentiende, toen hij in een boze bui het huis had verlaten. En daarna vertelde 

hij over zijn vrouw en zijn kinderen. Dat zijn vrouw er met een ander vandoor ging en de schulden die hij daarna had 

gekregen, dankzij zijn gokverslaving. Het was al diep in de nacht toen de oude dame hem met betraande ogen een 

logeerbed aanbood op haar bank, omdat hij met dit weer echt niet meer naar buiten kon! De zwerver nam dit aanbod diep 

geroerd aan, zo lief was in jaren niemand voor hem geweest namelijk. En ook om het vertrouwen dat de oudere dame in 

hem stelde dat hij daar mocht overnachten. Hij moest wel eerst een frisse douche nemen en hij kreeg een pyjama aan van 

haar overleden man. Alles voelde zo vertrouwd aan. Hij sliep als een roos die nacht op die zachte bank met 

bloemetjespatroon, in een zalig verwarmde kamer. Zijn dromen gingen over van alles en niets. De volgende morgen, terwijl 

de sneeuw buiten een dik pak had getoverd op al dat was, stond hij op, rond een uur of zes om wat water te drinken in de 

badkamer.  

Toen hij terugkwam, keek hij verbaast naar een foto in de gang, die hij in het voorbijgaan plotseling zag hangen.  

Op de foto stonden mensen, de oude dame, die daar op die foto nog jong was en naast haar een aardig uitziende man en 

voor hen zag hij een meisje en een jongen, en die jongen...  

De adem werd hem benomen op dat moment, hij zag…Nee dit kon niet waar zijn, hij rende de slaapkamer in van de oude 

dame, waar zij verschrikt in haar bed overeind ging zitten, met haar lange witte haren en tandeloze mond hem aanstaarde 

alsof,… hij vroeg, hij vroeg het of het waar was…  ze knikte...  

Ja, hij was haar zoon, die vele jaren geleden vertrokken was in een boze bui, en de tranen vielen bitterzoet, om dit weerzien 

na zovele jaren. En de sneeuw dwarrelde uit de hemel, op de straten, op al dat is. En op die kerstmorgen liepen er twee 

mensen innig gearmd over de straat te mijmeren en te praten.  

Het was werkelijk een mooie dag, vooral omdat de dochter die dag ook zou komen met haar kinderen.  

  

~*~  
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Het meisje met de zwavelstokjes  

  

De sneeuw dwarrelde uit de donkergrijze hemel neer op aarde.  

Op de kerktoren zat een uil, wit besneeuwd net als de gargouilles onder hem.  

Op de grond beneden in de diepte, liepen mensen af en aan, handkarren getrokken door honden en prachtige koetsen 

getrokken door paarden.  

Mensen warm gekleed, of een armoedzaaier, welke vernikkelde in de bittere koude met de versleten kleding die hij of zij 

droeg. Op de hoek van het marktplein stond de oude Mans, zijn handen sloeg hij tegen zijn rug, keer op keer, om de koude 

te verdrijven.  

“Schiet eens op meisje”, mopperde hij tegen Sylvy, het meisje moest zwavelstokjes verkopen op het marktplein namelijk. 

Het kind keek hem verschrikt aan, met haar onschuldige ogen, en met haar roze lippen, produceerde ze iets, dat leek op 

een glimlach.  

Ze rende er vandoor, op zoek naar iemand die zwavelstokjes wilde kopen. Zodat hij, hij die man daar haar niet zou... “Niet 

weer dat erge”, bad ze in stilte. Sylvy was net 9 jaar geworden, maar haar verjaardag was niet gevierd natuurlijk. Een 

weeskind zonder ouders vierde geen verjaardag namelijk.  Dat was haar niet meer gegund in haar jonge leven en soms dan 

dacht ze nog aan haar moeder, die haar zoveel liefde had gegeven, zoveel warmte, totdat ze overleed aan tyfus. Sylvy had 

uren rondgelopen en huilde tot ze niet meer kon en toen had Mans haar gevonden, achter de kerk daar zat zij, 

ineengedoken zichzelf beschuttend tegen de regen.  

Hij had heel vriendelijk geleken in het begin, maar later bleek dat  hij een hele nare man was. Hij sloeg haar vaak, en schold 

op haar, ze deed nooit iets goed in zijn ogen. Op het marktplein deed hij wel alsof hij aardig was, omdat er andere mensen 

om hen heen liepen, hij liet dan nooit blijken hoe hij werkelijk was. Oh Sylvy wist het wel, maar ze kon niet vluchten, want 

dan had ze niemand meer, dan was ze echt helemaal alleen op deze wereld. Ze durfde het ook niet, om te vertrekken, 

zuchtend opende ze haar handpalm en riep vriendelijk tegen een rijke dame of ze ook zwavelstokjes wilde kopen voor de 

kerst, die voor de deur stond.  

De mooie dame lachte vriendelijk naar haar, maar een man greep lachend de arm van de vrouw en trok haar met zich mee, 

weg van Sylvy. Sylvy keek bewonderend naar de mooie kleding die de dame droeg, was zij ook maar zo rijk en zo mooi. Ze 

vond zichzelf niet knap, ze was bleek en had donkerbruine ogen en lange blonde vlassige haren. Zo mooi als die dame zou 

zij nooit worden. Zuchtend keek ze om haar heen naar een ander, die misschien zwavelstokjes wilde kopen. Plots werd er 
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pijnlijk aan haar oor getrokken, Mans siste in haar oor dat ze voort moest maken, omdat hij haar anders niet binnen liet die 

nacht. Sylvy greep naar haar pijnlijke oor, die nog pijnlijker werd door de intense kou die dwars door haar dunne jakje 

sneed. Tranen van pijn en onmacht welden op in haar ogen, maar ze slikte ze dapper weg. Ze zou hem nooit laten zien dat 

ze huilde, nooit! “Kom meidje, opschieten, anders vries je dood vannacht”, hij lachte zijn vieze tanden bloot, vol afschuw 

keek ze hem aan. “Wil je dan niet liever bij papa Mans in bed slapen, lekker warm”, grijnsde hij. Hij sloeg de hond onder de 

kar met een stuk touw en jankend sprong de hond op, om de kar te trekken, naar een krot twee straten verderop. Mans 

keek nog een keer waarschuwend achter om. “Verkoop alles vandaag”, gromde hij. Hij wilde zijn dagelijkse portie jenever 

wel kunnen kopen en dat kind zou ervoor zorgen.  

Geen Kerst, zonder een fles jenever. Hij slenterde er vandoor in de dikke laag sneeuw, het meidje achterlatend in de bittere 

koude.  

Sylvy rilde, zuchtend probeerde ze uit alle macht de zwavelstokjes te verkopen en één vriendelijke meneer kocht er enkele 

van haar.  

Maar niet genoeg, niet genoeg om naar huis te mogen komen. De tranen rolden haar nu inmiddels over haar wangen, ze 

had het zo stervenskoud.  

De mensen gingen allen op huis aan en zij stond daar maar in haar eentje, in de dikke laag sneeuw waar geen einde aan leek 

te komen.  

Sylvy liep door de sneeuw naar de achterkant van de grote kerk voor enige beschutting, daar was een afdakje van hout voor 

de zondagskerk. Waar men mocht schuilen, voordat de zondagsschool openging.  

Haar haren plakten ijskoud aan haar voorhoofd. En haar tranen leken wel te bevriezen op haar wangen.  

Bij het afdakje leek het iets warmer te zijn. Ze was zo moe, zo intens moe.  

Na enige tijd, had ze het zo koud en ze durfde ook niet meer naar Mans te gaan.  

Oh nee zeker niet, ze wilde dát niet! Ze wilde niet, niet, niets, meer...  

Ze was zo moe...  

In haar rokzak zaten de zwavelstokjes en ze wist dat het niet mocht, maar ze kon er niets aan doen, ze moest! Ze ging toch 

niet meer terug naar Mans, ze wilde niet bij die oude man in bed slapen en dan die dingen doen die hij haar opdroeg te 

doen bij hem. Ze vond het zo vies, maar als ze niet luisterde, dan sloeg hij haar bont en blauw met zijn broekriem, en die 

pijn was te intens om te dragen, ze was nog zo klein. Een meisje van negen jaar oud.  Bibberend stak ze een zwavelstokje 

aan, schitterende vlammen voor haar ogen, als kleine elfjes, waar ze wel eens over gehoord had, in de witte dansende 

sneeuw voor haar, de reflecterende schoonheid.  

Prachtig was het, ze genoot zo, ze voelde een klein beetje warmte uitstralen van het vlammetje voor haar ogen. Het leek 

wel de zon, lekker warm. Kleine diamantjes schitterend in de sneeuwvlokjes, als witte engelenvleugelveren die van uit de 

hemel nederdaalden naar de aarde.  

Vrede op aarde...   

Och wat jammer nu, het vlammetje was uitgegaan. Het leek nu een beetje meer donker nog, dan daarnet, Sylvy zuchtte 

diep.  

Zou ze nog een aansteken, zou ze het durven?  

Haar vingers waren bijna gevoelloos. Ze stak er nog eentje aan. Mooi wit, bijna net als de sneeuw zag ze, ze keek 

gefascineerd naar haar vingers. Het leek alsof het de vingers waren van iemand anders, van een engel leek het wel. Teer en 

wit en doorzichtig. Het vlammetje doofde alweer snel. Duisternis omsloot haar in de stilte van de dikke pak sneeuw rondom 

haar. De mensen waren allen naar huis gegaan en zij zat hier alleen. Ze stak nog een zwavelstokje aan, zuchtend en 

genietend keek ze naar de prachtige warme vlam.  

Het leek of ze plots in een warm bed lag met een dierenvel over haar heen, zo heerlijk warm, haar beentjes gloeiden, haar 

neus begon ook te gloeien, zo heerlijk warm! Genietend keek ze naar het vlammetje...tot het weer doofde. Alweer, 

teleurgesteld pakte ze weer een zwavelstokje, ze voelde zich heerlijk ineens. Zo ontspannen, zo rustig. Voor haar ogen 

brandde het zwavelstokje langzaam op en ze deed haar ogen even dicht, oranje kleuren vormden een fel bewegend 

patroon voor haar ogen, ook al had zij ze gesloten.  

Het leek alsof ze voor een haardvuur stond. Sylvy had het niet meer koud. Ze verdween in het geheugen en ze zag haar lieve 

moeder voor haar, die lieve glimlachende mond, dat vertrouwelijke. Die warmte had ze zo gemist. Ze zuchtte zo intens diep, 

hoestend opende ze haar ogen weer, de koude was te erg voor haar longen. Ze blies met haar hoest ook het zwavelstokje 

uit.  

Nog één,  om terug te keren naar mama, mama, haar hart kreet het uit in een intens gemis. “MAMA”, waar ben je toch”? 

snikte het kleine meisje achter de grote kerk in de sneeuwvlokken, zo verdwaald in het leven. Haar vader had altijd gevaren 

op een schip en was omgekomen tijdens een enorme storm, ze had hem niet goed gekend.  

Soms herinnerde ze zich iets, een glimlach of een geur van iemand die voorbij liep, maar meer niet, wel dat het een knappe 

man was geweest. Hoe triest het leven kon  lopen toch. Zomaar werd je op de wereld gezet en toch, kon alles zo misgaan. 

Voor een kind van negen jaar oud was dat teveel om te bevatten en het enige dat zij kon was overleven in deze wereld. Ze 
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had geen enkele keus namelijk. Sylvy brandde haar vingertjes aan het zwavelstokje, het stokje viel in de sneeuw en Sylvy 

wilde alleen nog maar slapen, ze was zo moe namelijk. Ze legde haar inmiddels bevroren haarstrengen op haar vochtige 

natte jak, en ze ging liggen in de sneeuw, de torenklok sloeg 1 uur s ’nachts.  

Een zwarte koets trok door de stad, de witte paarden voor de koets snoven wild toen ze dichterbij kwamen. Alsof ze de 

zwavelstokje roken in de koude winternacht. Steigerend en wild sprongen ze op en neer, gelijk witte engelen in de 

sneeuwnacht voor kerst.  

Een man stapte uit de koets en riep de koetsier te wachten, hij had iets gezien in de sneeuw, nabij de kerk.  

Hij tilde het kleine meisje op, ze was intens verkild tot op het bot. Met droeve ogen nam hij het kleine jonge weesje mee in 

de warme koets, waar zijn vrouw zich geschokt boog over het jonge meisje. Ze waren kinderloos gebleven, al die jaren van 

hun gelukkige huwelijk en hier de nacht voor kerst, was er een kleine engel nedergedaald uit de hemel. Zo maar op hun 

pad. Omdat toeval niet bestaat namelijk.  

Sylvy kwam langzamerhand bij uit haar verkilde staat en keek met grote donkere ogen naar de lieve mensen voor haar. De 

vrouw stak haar handen uit naar het meisje en omhelsde haar met veel warmte en liefde. Sylvy was gered. Ze zat op de 

bank in de koets met een warme wollen deken over haar uitgespreid en werd verwarmd door deze twee lieve mensen. Die 

nacht strompelde Mans uit de kroeg, hij schopte zijn hond onder de hondenkar en wilde naar huis gaan. Het was immers al 

laat. Op de kerktoren vloog een uil op en ging zitten op een zwaar besneeuwde gargouille.  

De uil vloog op en de gargouille brak langzaam af, in slow motion, viel het beeld langzaam naar beneden.  

De volgende dag vond men Mans op de grond, en bovenop hem de gargouille. Rood bloed trok sporen 

in de witte sneeuw.  
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Het Godskind!  

  

Lang geleden toen er nog veel meer sterren aan de hemel stonden dan tegenwoordig, omdat er toen nog niet veel sterren 

gevallen waren. Leefden er al mensen op aarde.  

De mensen waren allemaal druk met overleven, wat inhield dat de één, een troep geiten mee de bergen in nam, de ander 

een koe in de weide deed grazen, en een ander brood bakte om te verkopen. Zo leefde de mensheid al enige eeuwen en op 

een dag was er iemand die een droom had gehad. In welk land wist men niet meer, wie het gedroomd had, ook niet, maar 

van heinde en ver kwam men vertellen over die bijzondere droom. Er zou een Godskind geboren worden, wanneer en waar 

wist men niet, maar dat het zou gebeuren was wel zeker. Elk land wachtte in spanning af, zou het in hun land zijn? 

Natuurlijk riepen koningen en ministers, keizers en pasja’s, in ons land gaat het gebeuren! Want…, en dan noemde men op, 

waarom hun land uitverkoren werd door het kind van God, misschien omdat ze zulk mooi graan hadden op de velden, of 

misschien wel omdat ze zulke mooie paarden fokten, wie zal het zeggen, hun land was het beste van allemaal. Na enige 

jaren begon men zich te vervelen, want er was nog geen kind van God geboren en men begon te mopperen. Nu waren er 

verschillende mensen die wat slimmer waren dan de rest, maar ook wat achterbakser en men begon te fluisteren over een 

speciaal kind dat men dan maar betitelde als het Godskind. Dat was een goed plan vond men, zo werd er in bijvoorbeeld in 

Jeruzalem een kindeke geboren. In Mekka werd er een kindeke geboren en in India idem. De mensheid was eindelijk 

tevreden.  

Er volgden vele wijze boeken inzake deze Godskinderen en hierdoor is er nogal vaak oorlog in de wereld. Maar dat deed er 

niet toe immers.  

  

Maar in het jaar 2012 op 21 december precies om 20:12 uur en 21 seconden, werd het kind Gods toch echt geboren, het 

had lang geduurd, maar toch. En niemand wist ervan. Het was in Joure, in het prachtige Friese platte land,  dat een mooie 

kleine knul de wieg betrad. En iedereen riep uit dat het een prachtige baby was. Hij kon meteen al praten, dat was kras?  
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Maar de ouders, nuchtere Friezen,  wilden geen bekendheid geven aan dit fenomeen en aan hun bijzondere kind, welnee 

die onzin, ze hadden gewoon een bijzonder slim kind. Van wie hij dat had, wist de vader niet, want de vader was maar een 

simpele timmerman. Misschien had hij het wel van grootvader Tjibbe, of van overgrootmoeder Geertje, die waren best wel 

intelligent geweest, opa Tjibbe was meester geweest en overgrootmoeder Geertje had veel betekend voor het 

kerkgemeenschap.  

“Ach’’, zei de moeder, vertederend kijkend naar haar kindje, “het is een Godskind, een geschenk zoals alle andere kindertjes 

die geboren worden’’.  

En daar glimlachte de vader liefdevol naar zijn vrouw en beaamde dit.  

~*~   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Broodfokkers  

  

Midden in de nacht werd ze geboren.  

Sjalila, een sneeuwwitte langharige Chihuahuababy. De baas mopperde, het was een tegenvaller. Maar één pup, dat kostte 

hem geld; dekgeld, de entingen en de stamboom. Hij pakte de pup ruw op en bekeek het geslacht. Een teef! Daar kon hij in 

ieder geval wat meer voor beuren. Hij zuchtte, dat viel gelukkig dus mee. Zijn vrouw dacht er anders over want zij zag alleen 
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het wondertje, dat bij de moeder lag te drinken. “Joop, zeur toch niet zo. Wees blij dat het geen keizersnee was”. Joop 

stommelde de trap al op naar zijn bed om de verloren nachtrust alsnog in te halen; hij was er chagrijnig van. Zijn vrouw 

bleef nog wat nagenieten van het prachtige schouwspel.  

De volgende dag was het alweer vroeg dag. De honden moesten verzorgd worden, ze hadden er welgeteld achtenveertig! Er 

liepen ook nog een paar hoogzwangere dames bij, die binnenkort hun geld weer op moesten brengen. Elies, de vrouw van 

Joop, zag het allemaal met lede ogen aan. Ze vond de broodfokkerij maar niks. Waarom werkte die kerel niet gewoon voor 

zijn geld. Hij was ook zo nukkig de hele tijd, alles draaide om de dieren en echt niet om het feit dat hij nu zo dol op ze was, 

maar puur om het geld. Elies gaf wèl aandacht aan de hondjes, maar toch was dat niet genoeg; het waren er gewoon teveel.   

Die middag beviel een teefje van drie pups, maar liet zelf het leven. Het was al de vierde keer dit jaar, dat de teef een nest 

jongen moest opbrengen en dat was haar duidelijk teveel geworden. Joop smeet het hondenlijkje gewoon in de container 

en vloekte binnensmonds; weer een bron van inkomsten weg. Twee pups werden aangelegd bij de moeder van Sjalila, die 

dat gelukkig accepteerde. De volgende bevalling verliep ook slecht, twee doodgeboren pups. Bij die teef werd de derde pup 

uit het moederloze nestje van de vorige bevalling dan maar bijgelegd. Elies kreeg tranen in haar ogen toen ze bij het 

weggooien van wat afval ook dat slappe hondenlijkje in de container zag liggen. Ze was het opeens zat. Boos liep ze naar de 

man, met wie ze vier jaar daarvoor trouwde en begon tegen hem uit te vallen. Hij keek haar minachtend aan. Op dat 

moment was hij net bezig wéér een Chihuahua te verlossen van haar pups. Ditmaal was er een mismaakte pup bij, die hij 

meteen maar even de nek omdraaide. Toen Elies dat zag werd ze misselijk en  liep ze naar Joop en begon hem te slaan. Ze 

werd misselijk van zijn gevoelloosheid. Ze kon het niet langer meer aanzien. Het werd steeds erger met die vent van haar. 

Joop, een sterke kerel, stond op en sloeg haar terug met gebalde vuisten!  

Niet lang daarna stond ze op de stoep en wachtte op de taxi. Joop stond naast haar en probeerde haar te overreden om niet 

weg te gaan. Het speet hem zo verschrikkelijk. Elies liet zich niet overhalen, haar besluit stond vast: “Een mens die niet van 

dieren houdt, houdt ook niet van mensen, leer eerst maar eens van je dieren te houden.” En met die woorden nagalmend 

in zijn hoofd, zag Joop zijn vrouw wegrijden in de taxi. Hij liep het huis binnen en ging zitten in zijn stoel. Tegen middernacht 

zat hij daar nog, totaal verdoofd. Hij was zich van niets bewust, maar rondom zijn stoel hielden ze de wacht; een stuk of tien 

Chihuahua’s. Ondanks zijn onverschilligheid hielden ze wel van hun baas; ‘zo trouw als een hond’,  zoals men zegt.   

Er gingen twee maanden voorbij.  

Joop was nu nog nukkiger dan hij al was. Van Elies had hij niets meer gehoord. Hij wist ook niet waar ze was. Overal had hij 

haar gezocht: ouders, vrienden, buren, niemand vertelde het hem. Rondom en in het huis was het een grote puinhoop. De 

pups liepen door het huis, er waren geen kranten meer op de grond  dus stonk het er. De vaat stond huizenhoog 

opgestapeld en overal lag stof. Joop dronk meer dan goed voor hem was. Het ging echt niet goed. Op een avond dronk Joop 

een hele liter jenever en dat bekwam hem niet goed. Hij viel op de grond en kwam niet meer overeind.  

Zo bleef hij liggen, meer dan een uur lang.  

Langzaam werd hij wakker; iets likte aan zijn neus, onophoudelijk. Toen hij zijn ogen opende zag hij de kleine Sjalila, de 

sneeuwwitte chihuahua. Ze jankte van blijdschap toen Joop weer tot zijn positieven kwam. Joop huilde, kwam overeind en 

nam Sjalila op zijn arm. Hij zette een flinke pot koffie voor zichzelf en sprak ondertussen met het kleine hondje dat hij nog 

steeds in zijn arm hield. Opeens kwam bij hem het besef dat het zó niet langer ging. Hij begon het huis weer op te ruimen 

en lachte om de hondjes die hem op allerlei manieren ‘hielpen’. En ook buiten maakte hij de boel weer netjes. Hij 

probeerde weer wat van zijn leven te maken.  

Toen hij het gevoel kreeg dat hij alles beter onder controle had, schreef hij Elies een brief, die hij naar haar ouders stuurde 

in de hoop dat zij de brief op die manier zou ontvangen.  

  

  

Lieve Elies,  

  

Ik begrijp nu waarom je besloot om weg te gaan. Je had gelijk, ik ben een slecht mens geweest. Ik hield niet van mijn dieren. 

En dat ten koste van vele lieve dieren, die dit niet verdiend hadden. En er zijn er veel dood gegaan door mijn schuld. Ik had 

het geld nodig, misschien heb je het geweten, misschien ook niet, ik was verslaafd aan gokken. Ik kon er niet meer mee 

stoppen, ook al wilde ik nog zo graag. Dat maakte mij boos en nukkig en misschien wist ik onbewust dat waar ik mee bezig 

was, niet goed voor mij was.  

Ik heb je veel te vertellen. Dat ik nu hulp heb gezocht bij het gok-probleem en dat ik nu pas heb leren inzien hoe fantastisch 

mijn honden eigenlijk zijn. Want dat zijn ze. Maar het allerbelangrijkste is, dat ik van jou hou. En ik mis je elke dag. Ik heb 

spijt, veel spijt. Alles zal anders worden. Ik vraag je niet om terug te komen, die beslissing is aan jou, maar dat zou het 

mooiste zijn in mijn nieuwe leven; dat jij daar weer deel van uit zal maken. Ik heb geleerd zelfstandig te leven en beslissingen 

te nemen. En ik wil met jou verder, samen met de hondjes. En ik doe het nu anders, echt waar, ik beloof het.  

Ik heb nu ook een nieuwe vriendin. Ze heet Sjalila! Weet je nog??? Die witte pup die geboren werd, de dag voordat je 

wegging? Zij is een kleine engel, een witte zuivere engel die mij weer op het goede pad bracht.  

  

Hopelijk tot ziens, veel kusjes van Joop.  
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Het was een koude morgen. Joop stond op het erf, met Sjalila op zijn arm. Hij keek lachend naar de pups die met elkaar 

speelden.  

Het was Kerstmorgen.  

Er stopte een auto, Joop draaide zich om.  

Hij kreeg tranen in zijn ogen. Daar stond ze, zijn vrouw!  

Hij kreeg weer een nieuwe kans.  

Van haar hield hij het eerst en nu hield hij ook van de dieren. Daardoor hield hij van zichzelf. Het leven was mooi. 

Vooral met Kerst…  

  

  

  

  

  

  

  

   

Zoals het leven kan gaan  

  

Jarenlang woonde hij al in de Schopenhauerstraat, twee hoog, keek hij vanaf zijn balkon uit op een parkeerplaats. Binnen 

zag hij weinig van de buitenwereld en leek alles rustig en afgesloten.  Rondom de parkeerplaats waren enkele bomen, grote 

eiken, honderden jaren oud.   

”De vogelflat”, noemde hij het altijd, vaak gooide hij zijn oude brood en pizzakorsten naar buiten op de parkeerplaats, voor 

de vogels die dagelijks allerlei kwamen pikken van de grond. Neergegooid dankzij alle flatbewoners, waren de mussen hier 
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opvallend dik. Ze sjirpten dat het een lieve lust was en dit alles had zijn charme op de armoedige wijk. Jaap trok er nog vaak 

op uit met zijn oude bakfiets, en zocht zo wat oude spullen van de straat, spullen die hij opknapte om weer te verkopen. Zo 

had hij soms toch wat extra per maand en dat kon hij goed gebruiken. Jaap was nooit getrouwd geweest, hij was een 

”vrijgezellige” vrijgezel en zo wilde hij dat houden. Hij moest geen vastigheid, maar soms knaagde het wel aan hem, dat hij 

nu zo ongeveer op leeftijd was, kinderloos en zonder partner de rest van zijn aanstaande oude eenzame dagen moest 

slijten. Maar dit alles kon hij niet ongedaan maken. Wat gebeurd was, was zijn eigen keus geweest. Hij was nu te oud voor 

een vrouw en kinderen vond hij. Zo kookte hij zijn eigen kostje, van slecht makelij, want koken lag hem niet zo. En de 

snackbar was om de hoek, dus vaak haalde hij een bakkie patat met een ”bereklauw” en dan had Jaap wel weer genoeg 

voor de hele avond.  Hij ging vaak ook maar vroeg naar bed. Wat moest hij doen de hele avond, de televisie stelde ook niet 

veel meer voor tegenwoordig, vooral de reclameblokken waren een ergernis voor hem. Dus dook hij er vaak vroeg in. 

Plannen maakte hij niet voor de volgende dag, hij zag wel wat er kwam of niet kwam. Hij nam het leven zoals het kwam. 

Niets meer niets minder. Maar op een avond, op kerstavond, terwijl de regen uit de lucht miezerde, en terwijl hij net zijn 

hoofd op zijn smoezelige kussen legde, hoorde hij een vreemd geluid. Hij ging rechtop zitten en greep door zijn ruige blonde 

kuif. Het was niets, vast katten die ruzie hadden. Hij wilde weer gaan liggen en weer hoorde hij een vreemd geluid dat hij 

niet kon thuisbrengen. Het leek op huilen,…Jaap stond op van zijn bed en ging naar zijn woonkamer, opende het raam aan 

de voorkant en luisterde aandachtig. Hij had kippenvel op zijn armen, iets klopte niet, hij voelde het. Hij wist het. Maar wat 

was er loos? Buiten heerste een intense stilte en…wacht, weer hoorde hij een zielig gehuil. Wat was dat, vroeg hij zich af.   

Snel trok hij zijn joggingbroek aan en een vest, en op zijn sloffen ging hij de trappen af naar beneden. Buiten stond hij 

afwachtend, of hij het geluid weer zou horen en ja, op de parkeerplaats was iets gaande. Jaap was niet bang, hij liep erop af. 

Weer hoorde hij niets, maar even later weer wel. Een zacht snikken, duidelijker nu. Jaap liep naar het geluid toe, hij zag 

niets in het donker. Even stond hij stil om te wennen aan het donker. Weer hoorde hij een zacht gehuil. Daar rechts van 

hem, dichtbij hem, hij zou er bijna op gaan staan zo dichtbij, hij keek en zag, een silhouet, van iemand, een mens. Jaap 

schrok, och heden wat was dit nu toch? Naast hem zat in een hoekje een vrouwmens. ”Och heden”, verzuchtte Jaap. ”Wat 

is er aan de hand”? Naast hem klonk geschuifel, en er kwam beweging in het hoopje mens dat daar half tegen de containers 

aan lag. “Och heden”, zei hij weer. Het stond op, stond naast hem, snikkend van verdriet en ellende, een hoopje mens dat 

vrouw was. Een jonge vrouw nog zag Jaap. “Meisje toch wat is er aan de hand, waarom moet jij zo huilen”. Bezorgd vroeg 

Jaap dit aan de kleine vrouw, waarvan hij het gezicht nog niet kon onderscheiden. Hij zei: ”Kom mee, naar mijn huis”. Hij 

trok het vrouwtje mee aan haar arm. “Kom dan?”, zei hij vriendelijk vragend. Aarzelend stapte ze naast hem voort, in haar 

arm een bundeltje. Een kleine bundel doeken, Jaap kon niet zien wat het was. Begrijpen deed hij dit ook nog niet, maar 

eerst eens bekijken in het licht. En een bak koffie deed soms wonderen. In het trappenhuis, zag hij haar gezichtje, een kleine 

buitenlandse vrouw, van rondom de 30 jaar, met grote bange bruine ogen vol tranen keek hem angstig aan. En “Oh God”, 

stiet Jaap uit, in haar armen in de bundel lappen lag een kleine baby, tevreden slapend. “Och arme meid”, zei Jaap 

medelijdend, ‘Wat is er toch loos, met jou”?   

Bij zijn voordeur opende hij de deur voor haar, waarbij ze haar hand op zijn arm legde, en hem hierbij angstig in zijn ogen 

keek. “Ik doe jou niks meidje”, zei Jaap. En vriendelijk glimlachte hij naar haar. “Jaap doet niemand kwaad hoor”. Jaap liep 

door naar de keuken, waar hij een pot koffie ging zetten.  In zijn woonkamer zat zij angstig op de bank, met nog steeds in 

haar armen het bundeltje met haar kind.  “Meidje, meidje”, zei Jaap opgewekt in een poging het ijs te breken. Onderwijl 

pakte hij kopjes van zijn theetafeltje, ooit gevonden langs de weg, te mooi om weg te doen. En hij slofte weer naar zijn 

keukentje en maakte twee mokken koffie. In de woonkamer bood hij haar gul de mok aan waar alles nog heel aan was, zelf 

nam hij de mok waarvan het oor afgebroken was, en waar een klein stukje af was. ”Waar kom je vandaan meidje”? Vroeg 

Jaap vriendelijk. Donna verslikte zich in de koffie die heet was en veel te sterk. Kuchend stond ze op, en zei in gebrekkig 

Nederlands, dat zij bang was, bang, zo bang. “Hij kome mij halen, ja hij komen mij halen”! “Echt waarrrr”! riep ze angstig, 

met rollende ogen om haar heen kijkend. “Rustig nou meidje wie komt je nu halen bij Jaap”? “Niemand weet waar jij bent 

hoor meidje”, stelde hij haar gerust. De baby in haar armen werd wakker en begon te huilen, Jaap nam het bundeltje over 

van Donna, “Kom maar bij Jaap”! Troostend droeg hij het bundeltje door de kamer.   

Het kind was meteen stil. Jaap voelde zijn hart gloeien van trots, hij en een kind! Dat was toch wat, wie had dat nu gedacht 

zeg. Zo dacht de goeie man. En in zijn hoofd ontstond al een mooie gedachte. Wat er gaande was wist hij niet maar, als dit 

nu toch eens zijn kans was. Zou zijn? Zou dat mogen van de goede lieve Here? Oh God, als dat nu toch eens waar mocht 

zijn?   

Donna keek hem aan en ze wist dat deze man goed was, zijn blauwe ogen keken goedig de wereld in, zijn hart was zo zuiver 

als een pasgeboren lam.  Hier was geen slechtigheid, geen pijn en geen verdriet en misbruik.  Ze wist het en voelde het.   

Jaap maakte de kleine achterkamer op orde voor dat vrouwtje met haar baby. Hij had een matras en enkele dekens en 

kussens voor haar. Gaf haar gul zijn oude oranje schemerlamp. Donna knikte dankbaar voor alles wat hij haar aanbood.  Hij 

gaf haar tevens zijn oude overhemd als nachtjapon, en dankbaar trok ze deze aan. Niet waar hij bij was, dat zou Jaap ook 

nooit wensen. Naakte vrouwmensen waren hem vreemd namelijk, daarvan had hij nooit mee van doen gehad. De volgende 

morgen stond Jaap op en was bijna vergeten dat hij logees had. Maar vanuit de keuken kwam de geur van verse koffie en 

gebakken eieren. Jaap had nog nooit zoiets zaligs geroken, ja vroeger, bij zijn lieve moeder. Maar dat was al zolang geleden. 

Maar wat een verassing was dit. Gelukkig glimlachend kwam hij de keuken in lopen. Voor het fornuis stond zij, een 

vrouwmens, in zijn overhemd alles schoon te maken, te soppen. Zijn vieze gasfornuis, ook ooit gevonden op straat, zag er 

uit als nieuw. Alles rook fris en proper. Jaap wist niet hoe hij het had. Wist ook niet waar hij kijken moest. “Dit is best”, zei 
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hij, en glunderend keek hij rond, vroeg zich af waar de baby was, maar deze lag tevreden te spelen op een kleedje in de 

woonkamer voor de bank.   

Jaap kroop er snel bij op de vloer om gekke gezichten te trekken tegen het kleine kind, dat begon te lachen tegen hem. En 

dat maakte dat zijn hart begon te gloeien als een zon, een gevoel overviel Jaap dat hij nooit eerder gekend had. s ’Middags 

gingen ze samen boodschappen doen, Jaap zag zijn buurtbewoners al naar hem kijken, man wat gloeide hij van trots.   

Ook al was er niets tussen hem en dat lieve vrouwtje, dat gevoel was toch weergaloos. Jaap stak zijn laatste centjes in 

aankopen die zij nodig had en bij de kringloop konden ze goed slagen voor een kinderwagentje en wat kleren.  Tot slot gaf 

hij zijn laatste 6 euro uit voor een kerstboompje, die hij voor haar en de baby kocht. De slingers moesten ze er maar bij 

denken, lachte hij joviaal. Donna glimlachte alleen maar, gelukkig keek ze hem aan.   

Thuisgekomen, ging ze weer aan de slag en Jaap ging spelen met het kindje. Zij deed de was, maakte alles schoon, zoals het 

nog nooit was geweest. Alles was schoon en fris. En het maal dat zij bereide was zo Goddelijk dat Jaap van verbazing op zijn 

tong beet. “Meidje wat kun jij goed koken”. Dat mompelde hij wel vijf keer achter elkaar. Donna liet niet veel los over haar 

verleden, maar na enkele maanden, kwamen er toch enkele verhalen los. Ze was naar Nederland gelokt onder valse 

voorwendselen, en zonder paspoort had ze geen enkel recht in het land. En was zij terecht gekomen in de prostitutie, de 

man die zich voor gaf als haar aanstaande man, had dit vele malen gedaan bij onwetende buitenlandse vrouwen.   

Toen Donna zwanger raakte van een klant, omdat het condoom was gescheurd, had hij haar geslagen, want een vrouw die 

zwanger was kon hij niet gebruiken. Toch had ze nog best wat opgebracht toen ze zwanger was en wellustige mannen het 

wel zagen zitten om met een zwangere vrouw naar bed te gaan.   

Donna kon niets zeggen, als ze weg liep moest ze terug naar haar geboorteland, zonder paspoort had ze niets te vertellen. 

En ze was zo bang voor die man, hij sloeg haar meermaals bont en blauw. Maar toen ze haar kind kreeg, veranderde alles in 

haar. Alles was beter dan bij deze man te blijven, zo was zij op een dag gevlucht en wilde ze haar kind achterlaten op de 

parkeerplaats. In de hoop dat iemand goed voor het kind zou zorgen. Maar ze kon geen afstand doen van haar kind. 

Daarom was zij huilend in elkaar gezakt daar achter op de parkeerplaats, waar Jaap haar vond.  Gelukkig had Jaap haar 

gevonden. Donna bleef bij hem, samen met haar kind en al hadden ze het even niet ruim. Donna ging werken in de zorg, 

het kind groeide voorspoedig op. Jaap was gelukkig, zij was gelukkig.  

Leeftijdsverschil deed niet ter zake. Twee, drie, zielen die elkaar moesten vinden.  Zomaar op deze aarde.   

Jaap had het nooit kunnen bedenken, Donna ook niet. En toch vonden zij in elkaar het beste dat een mens een ander kan 

geven.  Geloof, Hoop en Liefde…  

  

  

~*~  

SCROOGE  

Het was in één van die oude tijden, dat er een man leefde en rijk was, erg rijk!  

Hij had een kantoor in de stad en verdiende erg goed, maar had dan ook veel geërfd van zijn voorouders.  

Iedereen hield van deze man, hij was intens goed voor mens en dier.  

Hij gaf hen alles wat ze maar nodig hadden, hij had geld genoeg namelijk en kon het missen. Scrooge was zijn naam, zijn 

compagnon Marley was sinds kort overleden, maar er waren vele mensen die zijn plaats konden innemen, toch miste 

Scrooge zijn oude vrind intens. Zo ook dat jaar toen hij uiteindelijk de deur sloot van het herenpand en richting zijn grote 

herenhuis nabij ging.  

Verdrietig keek hij naar de sneeuw die neerdaalde, hij was een gevoelig man.  

Hij pinkte een traan weg die langs zijn grote neus naar beneden droop.  

Hij zou dat jaar bij zijn neef kerst gaan vieren, en had al veel besteld voor het uitbundige kerstmaaltje.  

Onderweg kwam hij een meisje tegen die zwavelstokjes verkocht. Hij gaf haar zoveel goudstukken dat het kind juichend 

wegrende en ondertussen alle zwavelstokjes liet vallen.  

Scrooge was een goed en lief man! Kijk eens hoe gelukkig dat kind nu was!  

Anders was zij misschien wel doodgevroren die nacht in de bittere koude.  

Scrooge trok zijn jas flink over zijn oren en liep met versnelde pas richting zijn huis, waar het heerlijk warm zou zijn.  
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Thuisgekomen schudde hij zijn lange zwarte mantel uit die met sneeuw bedekt was. Zijn huishoudster nam de jas over en 

hing deze te drogen in de bijkeukens.  

Scrooge had het koud en liep naar zijn rijkelijk ingerichte woonkamer en schonk zichzelf een whisky in. Dat verwarmde hem 

intens.  

Voor de haard ging hij zitten en nam wat papieren door en na zijn derde glas viel hij langzaam in slaap.  

Hij had een uiterst vreemde droom want plotseling stond zijn beste vrind Marley voor hem, hij kwam zo door de muur 

gevlogen en was doorzichtig. Om zijn enkels hingen ijzeren kettingen en uit zijn neus kwam een zwavellucht.  

Het leek ernstig serieus echt, en Scrooge schrok intens. Marley wat kom jij hier doen?  

Oh Scrooge, ik moet je waarschuwen!  

Je bent veels te goed voor deze wereld Scrooge dat gaat niet goed in de toekomst.  

Stop met aardig zijn en lief zijn want?… Hoofdschuddend, met rinkelende de kettingen om Marley zijn nek, keek hij hem 

bedroefd aan.  

Maar Marley goed zijn kan toch geen kwaad?  

Dat is juist goed zeker voor je karma enzo en jij was ook altijd goed waarom draag je deze helse kettingen nu je gestorven 

bent?  

Oh voor mij is het al te laat! Kreunde Marley!  

Rinkelend wreef hij zijn handen in elkaar. OH Scrooge je snapt het niet.  

Goed zijn betekend helemaal niet dat je goed doet?  

Hoezo vroeg Scrooge verbaast.  

Nou het zit zo…  

Marley nam Scrooge mee naar een kamer met een intens uitzicht het leek wel een televisie met breedbeeld maar dat 

kenden ze toen nog lang niet, maar zoiets was het want in dromen kan alles.  

Marley liet Scrooge beelden zien…  

Scrooge zag zijn neef, lui als wat, hij deed werkelijk niets en zijn vrouw mocht alles opknappen. Het bleek een enorm luie 

kerel te zijn geworden dankzij de giften van zijn oom.  

Zijn jongste kind was geboren met een spasme aan de benen, en Scrooge had ervoor gezorgd dat deze jongen de mooiste 

en beste krukken kreeg die er maar bestonden op de wereld…  

Kijk zei Marley, hij wees naar het knappe knulletje die trots met zijn krukken rondsjokte en hierbij dieren sloeg met de 

krukken.  

En zijn nageslacht zal zorgen voor veel ellende in de wereld.  

Over enkele eeuwen zal hij een achter achter achter kleindochter hebben en haar naam zal Jettie zijn. Leuke naam 

mompelde Scrooge nog vertederd.  

Toen zag hij plots de dame voor zich, ze had ook hetzelfde met haar benen als het zoontje van zijn neef zag hij.  

Geen lekker ding zeg, mompelde Scrooge weer. Jettie Klijnsma, zo zal ze heten zei Marley toen.  

Maar wat is er dan mee Marley?  

Nou zij zal mensen die het moeilijk hebben nog moeilijker maken dan nodig is!  

Dankzij het feit dat jij je neef en zijn gezin ontzettend verwend. Het worden vervelende mensen en hun nageslacht zal dit 

alles met zich meedragen!  

Maar hoe kan iemand die het moeilijk heeft dan geen begrip hebben voor mensen die het al zo moeilijk hebben?  

Omdat ze niet zo intelligent worden dankzij verwennerij mijn beste Scrooge.  
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Zo zitten veel mensen nu eenmaal in elkaar. Zij kunnen dat niet aan tenzij ze intelligent zijn en begrip en warmte hebben in 

hun zielen zoals jij!  

Maar de meesten worden er juist beter van als ze het zwaar hebben in het leven.  

Niets voor niets immers.  

Ja maar, wierp Scrooge tegen.  

Wacht… Marley liet hem weer een beeld zien.  

Een nichtje van Scrooge kreeg ook achter achter achter kleinkinderen.  

Kijk dit is nu Mark Rutte!  

Nou dat is me er eentje verwend als wat en hij begrijpt niets van mensen!  

Hij wordt minister president Scrooge.  

Zo wat geweldig, riep Scrooge blij uit.  

Dankzij mijn geld natuurlijk!  

Nee, Scrooge kijk eens hoe hij doet en is!  

Scrooge zag enkel een lachende minister, hij is erg aardig.  

Dat lijkt maar zo, mompelde Marley.  

Hij zal een heel land in de afgrond doen storten!  

En het zal hem niets kunnen schelen!  

Oei, zei Scrooge en dat alleen omdat ik mijn nichtje zo verwen?  

Ja, zei Marley onvoorstelbaar hé?  

Hierna liet hij de film zien, The Butterfly effect, Scrooge kreeg het er warm van zeg.  

Wat een verhaal zeg! Wat mooi?  

Over vele jaren zal men dit allemaal kunnen kijken via hun huizen, op een scherm zei Marley. Zo wat geweldig, jammer dat 

wij dit nog niet hebben.  

Jij zult niet kunnen leven in die tijd Scrooge geloof mij nu maar.  

De tijd gaat zo snel en mensen leven sneller, en drukker en krijgen het nieuws van de hele wereld te horen. Elke dag wel 50 

x als men wil.  

Brr rilde Scrooge, dat lijkt me heel zwaar. Dat is het ook mijn vrind.  

Hierna liet Marley weer beelden zien van toekomstige mensen die werkten bij de regering, allen nazaten van zijn 

familieleden!  

Kijk hier heb ik er een van mijzelf, wees Marley aan, hij heet Geert Wilders, hij heeft wel humor, mensen snappen hem vaak 

niet, toch heeft hij wat vreemde trekjes!  

Humor, ja dat heeft hij dan vast nog van jou! Riep Scrooge enthousiast uit. We hebben erg veel gelachen samen vrind!  

Maar ook jij hebt je familie intens verwend. En dit is dus je achterachterachterneef?  

Zijn pruik is dezelfde als die van jou. Ja zei Marley glimlachend alleen bij hem is die echt! En kijk hier, dat is er een van je 

oudste neef, Diederik Samson, idem enorm onverschillig aangaande de bevolking.  

Het kan ze geen bal schelen nml, het gaat hen enkel om geld.  

Zij halen al het geld binnen Scrooge waar mensen hard voor moeten werken.  

Oh maar die mensen hebben die dan niets meer over?  

Steeds minder mijn beste Scrooge.  

En dat alles dankzij jouw verwennerij nu aan je neefjes en nichtjes.  

Kun je nagaan hoe dat werkt allemaal.  

Ik kom je dus waarschuwen.  
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Maar ik kan jou geen slecht mens maken Scrooge, misschien is het al te laat.  

Plotseling vervaagde Marley en Scrooge werd wakker.  

Helemaal nat van het zweet.  

Hij liep de woonkamer in en nam nog een glas wisky.  

Hij keek naar de intense berg cadeautjes die daar klaar stonden om morgen meegenomen te worden naar zijn familie.  

Zoveel mooie dingen als hij had gekocht, wat zouden de kinderen toch blij zijn, dacht Scrooge. Nee, hij kon niet anders! Hij 

was zoals hij was en wie dan leefde wie dan zorgde toch?  

Zo zie je maar! Nu weten we hoe het komt allemaal.  

Ik wens iedereen een rijkelijk en gezond 2015, met gezonde voeding, normaal vlees, en meer centen dan menigeen heeft 

momenteel.  

  

Kerstmis en de buurvrouw  

  

Het was kerst, de eerste kerstdag dat jaar.  

Morgen nog een dag en dan was het weer voorbij.  

Ruud keek eens naar buiten door zijn raam, de straat lag er stil en verlaten bij.  

De regen viel druilerig naar beneden langs de ramen. Niks geen witte kerst, alsof dat moest? Hij had het bijna nooit 

meegemaakt. En verder was er dus niets te beleven, iedereen zat natuurlijk gezellig samen binnen, te gourmetten o.i.d, of 

een rollade naar binnen te werken.  
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Ruud snoof nog maar eens de geur op van zijn kippetje die in de oven stond te braden, dat rook wel goed.  

Daar had hij voor twee dagen wel genoeg aan in zijn alleentje.  

Een boompje had hij ook al jaren niet meer. Nadat zijn nepkerstboom ging uitvallen hield hij het maar voor gezien, als zelfs 

een nepboom al ging afvallen, waar moest het dan nog heen in deze wereld. Nu waren ook bijna al zijn kerstballen 

gesneuveld in jaren tijd, dus nieuwe kopen ach, de onzin. De verlichting uit elkaar prutsen vond hij ook al niets. En toen dat 

ook de geest gaf, was het ook wel over voor Ruud.  

Het hoefde niet meer zo nodig allemaal, hij was 62 en vond het wel goed zo.  

Zijn kerstpakket was ook elk jaar al minder en minder geworden. Waar hij vroeger een flinke doos in ontvangst mocht 

krijgen van het bedrijf, was het dit jaar een flesje goedkope wijn geworden met een kerstkrans. Ruud streek eens door zijn 

grijze kuif en ging aan het tafeltje bij het raam zitten. Zou hij dan toch maar een slokje nemen van die troep wijn?  

Roderick de rode kater lag op de andere stoel voor het raam te ronken in een diepe onschuldige kattenslaap. Het was 

behaaglijk warm in het huisje, genietend alsnog zat Ruud daar aan zijn wijntje en las hij een boek. Getrouwd was hij nooit, 

dat was er nooit van gekomen namelijk. Veel familie had hij ook al niet of niet meer. Niemand die aan hem dacht op dit 

soort dagen, wanneer wel eigenlijk? Ruud vond het wel best zo. Even later at hij zijn kippetje en deelde het samen met zijn 

kat. De magnetron patatjes waren best te eten en de appelmoes smaakt hem ook goed, de doperwten vond hij niet 

geweldig, dus de meeste liet hij maar op zijn bord liggen.  

En daar zat Ruud voor het raam te knikkebollen na de maaltijd. Langzaamaan viel hij in een 

diepe droomloze slaap.  

Hij werd plots wakker, doordat er op zijn raam geklopt werd.  

Ruud keek naar buiten en zag een vrouw staan, ze zwaaide enthousiast naar hem, ‘’Hallo’’, vormden haar lippen. Het was de 

nieuwe overbuurvrouw.  

Ruud stommelde naar de voordeur en opende deze.   

‘’Dag buurman’’, zei de vrouw opgewekt. “ Kijk ik dacht zo hé, dat u ook allenig was en ik ook met deze dagen, dat doe je 

toch geen mens aan wel?’’.   

  

Ze glimlachte vriendelijk naar hem, het was een stevige struise dame, met blonde opgestoken haren die overal tussenuit 

uitpiekten, ze had nog een wit schort voor, op haar lange donkergrijze jurk.  

Ze had leuke grappige ogen, met lange wimpers. Ruud glimlachte ook maar eens naar haar.  

‘’Dag, dag,  wat een verrassing buurvrouw! Kom er toch in’’.  

“Nou buurman ik dacht zo hé, dat u bij mij kon komen eten, en ik heb nog een lekker drankje staan enzo en, nou u lijkt me 

erg aardig buurman en waarom ook niet?’’ Zenuwachtig streek ze over haar schort met haar handen. Ruud zei maar niet dat 

hij al gegeten had. Oh nee deze kans was er één uit duizenden dat begreep hij wel. Samen staken ze even later de straat 

over en hij stapte binnen in een wereld vol kerstgedachten, twee kerstbomen volledig versierd, verlichting en kaarsjes, 

kerststukjes op tafeltjes, het was één grote warme sfeer van kerst. Even later zaten ze gezamenlijk aan een eettafel, met 

kerstservetten en waxinelichtjes in allerlei potjes en schaaltjes rondom hen. Kerstmuziek schalde uit de boxen, en Ruud 

ervoer voor het eerst een echte kerst, met een intens leuke en gezellige vrouw. Ze konden het zelfs erg goed met elkaar 

vinden.  

Ze woonden al samen voor het oud en nieuw jaar begonnen was.  

Ze leefden toch nog een flink aantal jaren in goede gezondheid met elkaar samen en waren dol op elkaar. Gelukkig dat de 

buurvrouw de stoute schoenen aangetrokken had die eerste kerstdag. Wat als ze dat niet gedaan had, dan hadden beiden 

misschien nog jarenlang alleen kerst moeten vieren. Zo zie je maar…  
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