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 INLEIDING 
Kerst ànders! Nou èn?? Dit jaar is sowieso alles anders. 
Niks mag meer! Zelfs lekker binnenblijven màg niet meer, 
maar moet!!  Buiten staan de kerststallen leeg want de os 
en de ezel zijn door het dierenbevrijdingsfront losgelaten. 
De herdertjes mogen van hun vakbond niet meer “bij 
nacht in het veld liggen  ” en voor Jozef en Maria is er 
hooguit nog een plekje in de daklozenopvang.      
Modern Times!

In dit Bulkboek vind je daarom een dozijn àndere 
kerstverhalen, rijp & groen, gouwe ouwe & splinternieuwe, 
van oudblijvers & nieuwkomers. Eentje is al vijfenzeventig 
jaar geleden geschreven, de schrijfster van een ander 
verhaal moet nog debuteren begin volgend jaar. 

En ook het Bulkboek zelf is anders. We hebben de 
‘bladzijden’ afgeschaft. En als je niet wilt lezen dan ga je 
toch gewoon luisteren. Op Spotify, Apple Music en Deezer. 
Ook met een gratis account! En als je niet kunt kiezen uit 
al deze prachtverhalen dan kijk je eerst naar de 
‘previews’. Leerlingen van de MboRijnland opleiding 
Mediavormgeving in Leiden hebben voor elk verhaal een 
‘teaser’ gemaakt. En bij sommige verhalen een poster.

Theo Knippenberg 

Asis Aynan
Kerst, dat waren de anderen

Na het vakkenvullen ging ik naar mijn wewa, vader. 
Itri stond tussen de rolstoelen en rollators. Ook een man in een paarse 

badjas die een rekje op wieltjes bij zich had, met een zak met vloeistof eraan, 
stond erbij. Hij hield de aluminium staf stevig vast. Het shagje in zijn andere 
hand gloeide niet. Niemand sprak. Ze keken over de half gevulde 
parkeerplaats. Normaal zouden alle parkeergelegenheden bezet zijn. Het was 
kerstavond. De eigenlijke rookplek van het ziekenhuis was een paar meter 
verderop. De glazen cabine was leeg. Het verbaasde mij mijn broer te zien. 
Hij mocht het gebouw niet meer in. Ziekenhuisverbod. 

Vorige week stapten Itri, moeder en een onbekende man in de lift van het 
hospitaal, waarvan een deel ooit een klooster was geweest. De man staarde 
moeder met een vuil gezicht aan. Vlak voordat hij op de vijfde verdieping 
wilde uitstappen, zei hij knarsetandend: ‘Vrouw van Bin Laden: Hij kreeg de 
kans niet zich uit de voeten te maken. Mijn broer trok de man terug naar 
binnen. De deuren drukten zich tegen elkaar aan. Moeder probeerde Itri los 
te trekken. Het lukte haar niet. Toen moeder het verhaal vertelde, klonken in 
mijn fantasie de slagen van Itri’s knokkels op het gezicht en hoofd van de 
man als het applaus na een goed concert. 

Op de elfde verdieping lag mijn wewa. Van daaruit werd de man naar de 
eerste hulp gebracht en Itri naar het politiebureau. Na verhoor lieten ze hem 
gaan. Er werd geen aangifte gedaan. Itri’s lichaam lijkt gemaakt te zijn voor 
oproer. Het is fors en bonkig. Hij lijkt op wewa. Ik heb meer weg van mijn 
moeder: klein en onrustig. Bij mijn geboorte was Itri elf maanden oud. We 
zijn in hetzelfde jaar geboren. Hij in januari en ik in december. Net als onze 
geboortemaanden zijn we in lichaam en karakter elkaars uitersten, maar 
zonder elkaar zouden we niet kunnen - alle uitersten raken elkaar. Itri’s 
eerste schreeuw vond plaats bij heldere nacht. De hemel was volgeplakt met 
honderden fonkelende sterren. Op mijn eerste dag kon niemand door een 
aanhoudende sneeuwbui een hand voor ogen zien. 

‘Ben je weer begonnen?’ vroeg ik aan Itri. Hij nam een trek van zijn sigaret 
en knikte. 

‘Wil je ook?’ 
Ik schudde van nee. ‘Je weet dat je wewa niet mag bezoeken: 
‘Ik heb konijn gekocht: 
‘Konijn?’ 
‘Ja, zullen we straks bij mij thuis een stoofpot je klaar- maken?’ vroeg Itri. 
Er verschenen steeds meer witte strepen op het parkeerterrein. 
‘Je wilt niet naar boven, hè: zei Itri. Hij had gelijk. Het ziekenhuis was een 

plek waar ik niet graag kwam. De lucht is er vol onheil. En mijn wewa te zien 
liggen in dat ziekenhuisbed maakte mij diep ongelukkig. Het gevoel 
van ongeluk was niet het ergste. Ik was vooral bang voor het mechanische 
op en neer bewegen van wewàs borstkas, de slang in zijn mond die met 
doorzichtig plakband op zijn plek werd gehouden, het geluid en de lichtjes 
van alle techniek rondom het bed. Hij was wewa niet, hij was een verlengstuk 
van de apparaten, hij was een ding. ‘Moeder is bij ‘m. Zullen we naar jouw 
huis gaan?’ 

Itri had een kleine kerstboom gekocht. Hij stond in een zwarte emmer in de 
hoek van zijn flat zonder kerstballen of slingers, die lagen in hun verpakking 
op de eettafel. 
 Met een sigaret in zijn mond hakte en sneed Itri het konijn dat op een 
plastic plank lag in stukken. In mijn jeugd slachtten wij thuis allerlei dieren 
in de douche. De betegelde ruimte fungeerde als abattoir. Konijnen, hanen, 
drie geiten en zelfs een schaap hebben er het leven gelaten. Hanen waren het 
lastigst om te doden. Hun verwaande karakter en talent zich los te maken 
van de grond kon na de slacht een enorme smeerboel geven. De bad-emmer 
waar wij ‘s zondags in werden gewassen moest direct nadat mijn vader de 
halsslagader in één uithaal had doorgesneden over het dier heen geplaatst 
worden. Dat scheelde moeder poetswerk. 
 De dieren kochten we bij Mildor, een verzekeringsagent uit Cruquius 
die met het verkopen van dieren een flinke zakcent bijverdiende. Toen we 
een paar maanden in Nederland woonden, kregen we via via de tip dat we 
bij Mildor dieren konden kopen. Hij vroeg een keer aan mijn wewa of we 
geïnteresseerd waren in een kameel. Hij had een afgedankte circuskameel 
gekocht. ‘Dat beest moet door al dat geren in de piste geweldig mals vlees 
hebben ontwikkeld: 

Ik moet een jaar of tien zijn geweest. We waren iets langer dan een jaar 
in Nederland. Ik sprak nog zonder bijwoorden en voegwoorden. Het was 
kerstvakantie en waar je keek lag een laagje sneeuw. Ook de kale bruine 
takken van de populieren bij ons in de straat waren bedekt. De sneeuw op 
de takken had iets weg van een oefening in de evenwichtskunst. Op televisie 
werd in een film het levensverhaal van Jezus verteld. Boven in de badruimte 
slachtte wewa een konijn en plaatste moeder de emmer over het spartelende 
dier. Terwijl Jezus een gigantisch houten kruis een berg opdroeg, moest ik 
van moeder de onbruikbare ingewanden in de gemeentelijke vuilcontainer 
weggooien. Op straat voelden de darmen en andere organen warm aan in 
de plastic tas. Ik dacht aan Jezus, waardoor ik de auto niet hoorde. De auto 
remde, maar te laat. De klap was niet hard, maar met een smak viel ik in 
de sneeuw. Ik weet nog dat de harde plof mij verraste, omdat ik vergeten 
was dat onder het sneeuwdek bakstenen lagen. De bestuurster stapte uit en 
haar gezicht werd net zo grauw als de lucht. Ze nam een flinke hap lucht en 
krijste: ‘Hij is dood! Hij is dood!’ Maar dat klopte niet. Ik wilde haar vertellen 
dat Jezus dood was en dat de ingewanden die in de sneeuw dampten niet van 
mij waren. ‘Jezus konijn. Ik dood: zei ik vanaf de grond tegen de mevrouw. 

Itri had het gemarineerde konijn in een terracotta stoofpot gelegd en de 
stukken vlees omringd met groenten en bedekt met gedroogde vijgen en 
groene olijven. 

‘Wil je nog een biertje?’ vroeg ik toen hij de tajine in de 
oven zette. 

‘Vind je het niet raar dat ik een kerstboom heb gekocht?’ 
Ik haalde mijn schouders op. ‘Weet niet: 
‘Ik voel me niet goed, Adfer, zei Itri. ‘Sinds vader in dat ziekenhuis ligt...’ 

Hij maakte zijn zin niet af en liep weg naar de woonkamer. Ik bleef achter in 
de keuken. De ziekte van wewa werkte verlammend op ons gezin. Niemand 
was meer zichzelf. We werden gegijzeld door het idee dat hij ieder moment 
kon sterven. We leefden met de rem op ons verstand. Niets was zoals het 
ooit was. Niets was meer gewoon. Eigenlijk was hij al dood, maar door die 
slang in zijn mond werd hij in deze wereld gehouden. Niemand durfde dit uit 
te spreken en wat niet uitgesproken wordt bestaat niet. 

Ook al was Kerstmis niet ons feest, ik begreep waarom Itri voor de 
boom, het konijn en de kerstballen had gezorgd. Ze moesten ons opbeuren. 
Vanaf het aanrecht staarde de rode gevilde konijnenkop mij aan. Wewàs 
lievelingsstuk. ‘Wil jij ‘m?’ had Itri bij het opmaken van de tajine gevraagd. 

‘Ik denk niet dat ik het lust; antwoordde ik, maar de ware reden was dat ik 
geen aanspraak wilde maken op wewa’s stukje. Wat zou er gebeuren als ik het 
opat? Door de ziekenhuisopname was ik behept met superstitie. Ik wist niet 
dat ik het vermogen tot bijgeloof bezat. Maar nu alles was veranderd, dacht 
ik dat elke gedachte en iedere keuze grote gevolgen kon hebben voor het lot 
van mijn wewa. 

Itri stond voor het boompje en hield een zilverkleurige slinger vast, alsof 
hij niet goed wist wat hij ermee aan moest. Hij droeg een zwarte spencer met 
daaronder een glanzend wit overhemd. De casual mode van die tijd schreef 
voor dat de blouse uit de spijkerbroek gedragen moest worden. Het stond 
hem goed. Op de lagere school maakten we bloemstukjes, versierden we 
kunststof ballen met gekleurde pailletten en knipten we dennenbomen uit 
groen papier; wanneer we onze werkjes mee naar huis namen, verloren ze 
daar iedere vorm van betekenis. Wewa en moeder zeiden meermaals dat ze 
het mooi vonden, maar ze wisten simpelweg niet wat ze met de objecten aan 
moesten. 

Ik pakte van tafel een pakje kerstballen. ‘Voor een gelukkige kerst; las ik 
hardop. Samen versierden we de boom, die dertig centimeter hoog was. De 
kerstboom optuigen voelde niet onnatuurlijk. ‘Het is de eerste keer dat ik dit 
in een familiale omgeving doe; zei ik. 

‘Ik ook; lachte Itri. ‘En het voelt helemaal niet slecht.´ 
‘Het voelt eerlijk gezegd wel goed; vulde ik hem aan. 
Uit de stoofpot, die op de eettafel stond, steeg een stoomwolk op. Itri 

plaatste snel en hard het deksel terug. De terracotta pot kraakte. Ik zag het 
aan de stand van Itri’s ogen. Het klopte niet waar wij mee bezig waren. Ik 
stond op en pakte het kerstboompje. ‘Neem jij de tajine mee?’ We pakten ons 
en het eten goed in. 

‘Wacht; zei Itri. ‘Dan neem ik nog wat bier mee: 

Itri reed en had een supermarkttas met het gebakken konijn aan het stuur 
bevestigd. Ik had beide benen aan één kant en de emmer met de boom 
op mijn schoot. Ik moest aan Zwarte Pieten in een auto denken. De man 
in de paarse badjas stond er weer. Misschien was hij niet weggeweest. Hij 
glimlachte. De verlichte parkeerplaats was autoloos. 

‘En als de nachtwaker mij ziet?’ 
‘Gewoon doorlopen: 
‘Ja, zeg!’ schreeuwde de bewaker. ‘Dat kan zomaar niet: 
‘Fuck; hoorde ik Itri achter mij. ‘De lift, snel.´ 
Itri tikte achter elkaar tegen het pijltje naar boven. De nachtportier was 

achter de balie vandaan gekomen en liep haastig onze kant op. 
‘Waar gaat dat naartoe, familie Rmesta?’ De portier droeg een zwart pak. De 
metalen speld in de vorm van een vinkje op de linker revers bewees dat hij 
een gekwalificeerd bewaker was en ons op die manier mocht aanspreken. De 
paarse badjasman kwam erbij staan. 
Tegen Itri zei de bewaker: ‘U weet dat u een ziekenhuis .. .’ 

Met een zwiep stompte de badjasman tegen de slaap van de nachtportier, 
die bewusteloos op de grond kwakte. ‘Zo: zei hij na de stoot. ‘Tijd voor een 
shagje: 

‘Wacht: zei ltri en hij haalde een blikje bier uit de tas dat hij aan hem gaf. 
‘Kijk eens, voor jou: De badjasman liep terug naar buiten en ging naast zijn 
infuusrek staan. 

Moeder zat op een stoel en had haar hoofd in wewàs handpalm gelegd. 
Het bevreemdde haar niet om ons, de stoofschotel en de kerstboom te zien. 
Het leek alsof ze dit alles wel van haar zoons had verwacht. Ik duwde een 
tafel tegen het voeteneinde van wewàs bed, waar ik het versierde boompje 
op plaatste. ltri zette de tajine op het nachtkastje. ‘Nee, die doen we hier: 
zei moeder en legde het aardewerk tussen wewàs benen in. Ze haalde het 
deksel weg. De kamer vulde zich met de geur van ons ouderlijk huis, die 
de ziekenhuislucht verdreef. Bij ons thuis rook het altijd naar komijn en 
paprikapoeder; ingrediënten die in elke maaltijd werden gestrooid. Zout 
en peper brengen het eten op smaak, maar komijn en paprikapoeder geven 
het kleur. ltri en ik pakten allebei een stoel en gingen aan het bed zitten. In 
de schotel lag de konijnenkop. Gemarineerd. Gebruind. Gestoofd. Itri en ik 
keken elkaar vragend aan. 

‘Kijk eens wat de jongens hebben gemaakt, lief. En deze is voor jou: zei 
moeder tegen wewa en ze schoof het kopje zijn kant op. ‘Laten we eten, 
smakelijk: Ik kauwde op een stukje pompoen, trok een reepje vlees los en 
hoorde wewa zachtjes kreunen. Ik sprong op. ‘Ga zitten en eet: zei moeder. 
‘Eet door, alsjeblieft, alsjeblieft.’ 

René Appel
Lichies en lampies

‘Ja, kijk, een jaar of wat geleden is het klein begonnen. Kees en Diny, 
van hiernaast, die zetten een kerstboom in de tuin met allemaal lichies, 
lampies en slingers. Toen konden wij natuurlijk niet achterblijven. Dus 
het jaar daarop wij ook een kerstboom in de voortuin, een flinke grote, 
met een Kerstman ernaast, een halve meter hoog ongeveer en verlichting 
van binnenuit, dus dat stond fantastisch. En wat krijg je dan? Precies, dat 
anderen mee gaan doen. De sneeuwbal ging rollen, zal ik maar zeggen. 
Sneeuw… kerst, je begrijpt het wel.

Dat is ook wel wat voor dit straatje. Het is nog geen honderd meter, denk 
ik, en allemaal mensen die het gezellig willen hebben met mekaar. Nou ja, 
allemaal… Maar daar kom ik straks nog op. Met kerst dan jutten we mekaar 
een beetje op. Ook als het Nederlands elftal speelt op een EK of een WK. 
Volgende zomer in Brazilië, dan wordt deze hele straat weer compleet oranje, 
ik zweer het je. Een buurtbarbecue, zo’n groot tv-scherm in een tuin en dan 
met z’n allen kijken. Een biertje erbij, een paar bakken chips, nootjes. Daar 
doe je het allemaal voor, hè, voor de gezelligheid.

Maar goed, met kerst is het anders. Dan is er één avond dat iedereen 
buiten komt, als alles hangt en staat, dat is ondertussen traditie. Dan hebben 
we warme chocolademelk, Jägermeister en glühwein. Misschien dat jij denkt 
dat we elkaar een beetje gek zitten te maken met al die kerstspullen, maar we 
vinden het gewoon hartstikke leuk en dat is het ook.

Nadat wij eenmaal begonnen mee te doen met Kees en Diny, gingen 
er steeds meer meedoen. Kijk, hier heb ik wat foto’s. Zie je, al die slingers, 
lichtslangen, hier bij Ton en Henny, die hadden een levensgrote kerststal in 
de voortuin staan. Wij hadden een kerstman die “Ho, ho, ho” kon zeggen, 
“Ho, ho, ho”, en die met een bel rinkelde. Niet de hele tijd natuurlijk, maar 
ik had het zo geregeld dat ik, terwijl ik in de kamer zat, een schakelaartje 
om kon zetten als er iemand langskwam. In het begin schrokken mensen 
zich het leplazarus. Echt, hartstikke geinig. Kijk, hier een hele arreslee van 
lichtslangen. Fantastisch toch! O ja, deze, die is ook mooi, een kerstdorp in 
de bergen. Met een skilift, die ook echt werkte. Die is van Harry, m’n zwager. 
Een uren dat-ie erin gestoken heb! Ook om wat te doen te hebben, hoor. Een 
jaar eerder was z’n vrouw overleden, Mieke, de zus van mijn vrouw. Moet je 
deze foto ’s zien… een ijsbeer met een jong op z’n rug, net echt. Nou ja, ze 
worden van binnenuit verlicht, dat heb je met een echte ijsbeer natuurlijk 
niet. Haha, geintje.

De hele straat deed dus mee, behalve die van nummer zeventien. 
Hij woont daar in z’n eentje en bemoeit zich nergens mee. Feestjes, 
buurtbarbecue… hij is er nooit. Z’n voortuin stelt ook niks voor. Geen 
bloemen, geen planten, geen boompies, niks. Vitrage voor ’t raam en als-ie ´s 
avonds thuis is, gaan de gordijnen dicht. Alsof-ie wat te verbergen heb. Maar 
die doet dus niet mee. Slingers, kaarsen? Vergeet ’t maar.

Daar hadden we al de pest over in, over die spelbreker, maar helemaal 
toen die wedstrijd kwam, van de tv. Welke straat de mooiste kerststraat… 
ja, verdomd moeilijk uit te spreken… welke dus de mooiste kerststraat van 
Nederland is. En met die tuin van nummer zeventien erbij lijkt die van ons 
net een mooi gebit met één rotte tand erin. Zo is het toch? Heb ik gelijk 
of heb ik gelijk? Dus de nacht voordat ze van de tv zouden komen filmen, 
hebben we die hele tuin van nummer 17 vol gezet met kerstspullen die we 
nog over hadden. Ton legde een paar snoertjes voor de verlichting want hij 
woont op nummer vijftien.

En wat denk je? De volgende ochtend, nog voor die mensen van de tv 
kwamen, had die kloo… nee, laat ik het netjes houden… had die kerel het 
allemaal weer weg geflikkerd, gewoon op de stoep gezet. Kreeg je weer die 
ene rotte tand. D’r was ook niet met hem te praten, hoor. Volgens Ton kan er 
nog net “goeiemiddag” of “goeienavond” vanaf, maar meer ook niet.

Maar goed, we hadden ons dus opgegeven voor die wedstrijd en echt… 
het zag er fantastisch uit. Dat licht… bij mekaar wel duizenden LED-lampies, 
al die lichtslangen, die versieringen, niet één, maar wel drie arresleeën, een 
draaiende kerstboom bij Eric en Ankie in de tuin, muziek, alles in dat kleine 
stukkie straat. En dat hebben ze dus allemaal gefilmd voor die wedstrijd. 
Ik ben zeg maar zo’n beetje de centrale man geworden, dus ze wilden een 
interview met me over hoe het zo gekomen was en ook of het niet een beetje 
te ver ging. Ik heb zeker wel een kwartier met ze zitten praten en ze begrepen 
het, dat het gewoon leuk was, over die zeikerd van nummer zeventien geen 
woord.
Toen kwam dus de uitzending, in Hart van Nederland. Met een heel ploegie 
zaten we te kijken bij Kees en Diny. Pilsje erbij, glaasje wijn, een knabbeltje… 
Er waren drie finalisten en wij waren één van die drie. Verschrikkelijk 
spannend. Voor de winnaar lagen er duizend eurootjes klaar. Eerst wat 
gebabbel vooraf over kerst en kerstversieringen en toen maakten ze bekend 
wie nummer drie was. Een straat ergens in de Achterhoek, Doesburg of zo. 
En toen kreeg je reclame. Ik zat mezelf op te vreten van de zenuwen, want 
daarna zouden ze zeggen welke straat nummer één was, dan was meteen 
duidelijk wie twee was. Nou ja, jij weet het al. Wij waren tweede geworden. 
Toen klonken er wel een paar stevige vloeken, kolere nog aan toe.
En weet je wat het ergste was? Onze straat lieten ze wel zien, met al die 
versieringen en zo. Prachtig allemaal. Maar van dat interview met mij kwam 
geen seconde op tv. En wie wel, om minutenlang te vertellen waarom hij niet 
meedeed? Precies, die eikel van nummer zeventien.’

René Appel
Lichies en lampies

‘Ja, kijk, een jaar of wat geleden is het klein begonnen. Kees en Diny, van 
hiernaast, die zetten een kerstboom in de tuin met allemaal lichies, lampies 
en slingers. Toen konden wij nat
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 Kerst ànders

René Appel

Lichies en lampies

‘Ja, kijk, een jaar of wat geleden is het klein begonnen. Kees en Diny, 
van hiernaast, die zetten een kerstboom in de tuin met allemaal lichies, 
lampies en slingers. Toen konden wij natuurlijk niet achterblijven. Dus 
het jaar daarop wij ook een kerstboom in de voortuin, een flinke grote, met 
een Kerstman ernaast, een halve meter hoog ongeveer en verlichting van 
binnenuit, dus dat stond fantastisch. En wat krijg je dan? Precies, dat anderen 
mee gaan doen. De sneeuwbal ging rollen, zal ik maar zeggen. Sneeuw…kerst, 
je begrijpt het wel. Dat is ook wel wat voor dit straatje. Het is nog geen 
honderd meter, denk ik, en allemaal mensen die het gezellig willen hebben 
met mekaar. Nou ja, allemaal… Maar daar kom ik straks nog op. Met kerst 
dan jutten we mekaar een beetje op. Ook als het Nederlands elftal speelt op 
een EK of een WK wordt deze hele straat weer compleet oranje, ik zweer het 
je. Een buurtbarbecue, zo’n groot tv-scherm in een tuin en dan met z’n allen 
kijken. Een biertje erbij, een paar bakken chips, nootjes. Daar doe je het 
allemaal voor, hè, voor de gezelligheid.  Maar goed, met kerst is het anders. 
Dan is er één avond dat iedereen buiten komt, als alles hangt en staat, dat is 
ondertussen traditie. Dan hebben we warme chocolademelk, Jägermeister en 
glühwein. Misschien dat jij denkt dat we elkaar een beetje gek zitten te maken 
met al die kerstspullen, maar we vinden het gewoon hartstikke leuk en dat is 
het ook.
Nadat wij eenmaal begonnen mee te doen met Kees en Diny, gingen 
er steeds meer meedoen. Kijk, hier heb ik wat foto’s. Zie je, al die slingers, 
lichtslangen, hier bij Ton en Henny, die hadden een levensgrote kerststal in 
de voortuin staan. Wij hadden een kerstman die “Ho, ho, ho” kon zeggen, 
“Ho, ho, ho”, en die met een bel rinkelde. Niet de hele tijd natuurlijk, maar ik 
had het zo geregeld dat ik, terwijl ik in de kamer zat, een schakelaartje om 
kon zetten als er iemand langskwam. In het begin schrokken mensen zich het 
leplazarus. Echt, hartstikke geinig. Kijk, hier een hele arreslee van 
lichtslangen. Fantastisch toch! O ja, deze, die is ook mooi, een kerstdorp in de 
bergen. Met een skilift, die ook echt werkte. Die is van Harry, m’n zwager. 
Een uren dat-ie erin gestoken heb! Ook om wat te doen te hebben, hoor. Een 
jaar eerder was z’n vrouw overleden, Mieke, de zus van mijn vrouw. Moet je 
deze foto ’s zien… een ijsbeer met een jong op z’n rug, net echt. Nou ja, ze 
worden van binnenuit verlicht, dat heb je met een echte ijsbeer natuurlijk 
niet. Haha, geintje.
 De hele straat deed dus mee, behalve die van nummer zeventien. 
Hij woont daar in z’n eentje en bemoeit zich nergens mee. Feestjes, 
buurtbarbecue… hij is er nooit. Z’n voortuin stelt ook niks voor. Geen 
bloemen, geen planten, geen boompies, niks. Vitrage voor ’t raam en als-ie ´s 
avonds thuis is, gaan de gordijnen dicht. Alsof-ie wat te verbergen heb. Maar 
die doet dus niet mee. Slingers, kaarsen? Vergeet ’t maar.
 Daar hadden we al de pest over in, over die spelbreker, maar helemaal toen 
die wedstrijd kwam, van de tv. Welke straat de mooiste kerststraat… ja, 
verdomd moeilijk uit te spreken… welke dus de mooiste kerststraat van 
Nederland is. En met die tuin van nummer zeventien erbij lijkt die van ons 
net een mooi gebit met één rotte tand erin. Zo is het toch? Heb ik gelijk 
of heb ik gelijk? Dus de nacht voordat ze van de tv zouden komen filmen, 
hebben we die hele tuin van nummer 17 vol gezet met kerstspullen die we 
nog over hadden. Ton legde een paar snoertjes voor de verlichting want hij 
woont op nummer vijftien.
 En wat denk je? De volgende ochtend, nog voor die mensen van de tv 
kwamen, had die kloo… nee, laat ik het netjes houden… had die kerel het 
allemaal weer weg geflikkerd, gewoon op de stoep gezet. Kreeg je weer die 
ene rotte tand. D’r was ook niet met hem te praten, hoor. Volgens Ton kan er 
nog net “goeiemiddag” of “goeienavond” vanaf, maar meer ook niet.  Maar 
goed, we hadden ons dus opgegeven voor die wedstrijd en echt… het zag er 
fantastisch uit. Dat licht… bij mekaar wel duizenden LED-lampies, al die 
lichtslangen, die versieringen, niet één, maar wel drie arresleeën, een 
draaiende kerstboom bij Eric en Ankie in de tuin, muziek, alles in dat kleine 
stukkie straat. En dat hebben ze dus allemaal gefilmd voor die wedstrijd. 
Ik ben zeg maar zo’n beetje de centrale man geworden, dus ze wilden een 
interview met me over hoe het zo gekomen was en ook of het niet een beetje 
te ver ging. Ik heb zeker wel een kwartier met ze zitten praten en ze begrepen 
het, dat het gewoon leuk was, over die zeikerd van nummer zeventien geen 
woord.
Toen kwam dus de uitzending, in Hart van Nederland. Met een heel ploegie 
zaten we te kijken bij Kees en Diny. Pilsje erbij, glaasje wijn, een knabbeltje… 
Er waren drie finalisten en wij waren één van die drie. Verschrikkelijk 
spannend. Voor de winnaar lagen er duizend eurootjes klaar. Eerst wat 
gebabbel vooraf over kerst en kerstversieringen en toen maakten ze bekend 
wie nummer drie was. Een straat ergens in de Achterhoek, Doesburg of zo. 
En toen kreeg je reclame. Ik zat mezelf op te vreten van de zenuwen, want 
daarna zouden ze zeggen welke straat nummer één was, dan was meteen 
duidelijk wie twee was. Nou ja, jij weet het al. Wij waren tweede geworden. 
Toen klonken er wel een paar stevige vloeken, kolere nog aan toe.
En weet je wat het ergste was? Onze straat lieten ze wel zien, met al die 
versieringen en zo. Prachtig allemaal. Maar van dat interview met mij kwam 
geen seconde op tv. En wie wel, om minutenlang te vertellen waarom hij niet 
meedeed? Precies, die eikel van nummer zeventien.’
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 Kerst ànders

Asis Aynan
Kerst, dat waren de anderen

Na het vakkenvullen ging ik naar mijn wewa, vader. 
Itri stond tussen de rolstoelen en rollators. Ook een man in een 

paarse badjas die een rekje op wieltjes bij zich had, met een zak met vloeistof 
eraan, stond erbij. Hij hield de aluminium staf stevig vast. Het shagje in zijn 
andere hand gloeide niet. Niemand sprak. Ze keken over de half gevulde 
parkeerplaats. Normaal zouden alle parkeergelegenheden bezet zijn. Het was 
kerstavond. De eigenlijke rookplek van het ziekenhuis was een paar meter 
verderop. De glazen cabine was leeg. Het verbaasde mij mijn broer te zien. 
Hij mocht het gebouw niet meer in. Ziekenhuisverbod. 

Vorige week stapten Itri, moeder en een onbekende man in de lift van 
het hospitaal, waarvan een deel ooit een klooster was geweest. De man 
staarde moeder met een vuil gezicht aan. Vlak voordat hij op de vijfde 
verdieping wilde uitstappen, zei hij knarsetandend: 'Vrouw van Bin Laden: 
Hij kreeg de kans niet zich uit de voeten te maken. Mijn broer trok de man 
terug naar binnen. De deuren drukten zich tegen elkaar aan. Moeder 
probeerde Itri los te trekken. Het lukte haar niet. Toen moeder het verhaal 
vertelde, klonken in mijn fantasie de slagen van Itri's knokkels op het gezicht 
en hoofd van de man als het applaus na een goed concert. 

Op de elfde verdieping lag mijn wewa. Van daaruit werd de man naar 
de eerste hulp gebracht en Itri naar het politiebureau. Na verhoor lieten ze 
hem gaan. Er werd geen aangifte gedaan. Itri's lichaam lijkt gemaakt te zijn 
voor oproer. Het is fors en bonkig. Hij lijkt op wewa. Ik heb meer weg van 
mijn moeder: klein en onrustig. Bij mijn geboorte was Itri elf maanden oud. 
We zijn in hetzelfde jaar geboren. Hij in januari en ik in december. Net als 
onze geboortemaanden zijn we in lichaam en karakter elkaars uitersten, maar 
zonder elkaar zouden we niet kunnen - alle uitersten raken elkaar. Itri's eerste 
schreeuw vond plaats bij heldere nacht. De hemel was volgeplakt met 
honderden fonkelende sterren. Op mijn eerste dag kon niemand door een 
aanhoudende sneeuwbui een hand voor ogen zien. 

'Ben je weer begonnen?' vroeg ik aan Itri. Hij nam een trek van zijn 
sigaret en knikte. 

'Wil je ook?' 
Ik schudde van nee. 'Je weet dat je wewa niet mag bezoeken: 
'Ik heb konijn gekocht: 
'Konijn?' 
'Ja, zullen we straks bij mij thuis een stoofpot je klaarmaken?' vroeg 

Itri. Er verschenen steeds meer witte strepen op het parkeerterrein. 
'Je wilt niet naar boven, hè: zei Itri. Hij had gelijk. Het ziekenhuis was 

een plek waar ik niet graag kwam. De lucht is er vol onheil. En mijn wewa te 
zien liggen in dat ziekenhuisbed maakte mij diep ongelukkig. Het gevoel 
van ongeluk was niet het ergste. Ik was vooral bang voor het mechanische op 
en neer bewegen van wewàs borstkas, de slang in zijn mond die met 
doorzichtig plakband op zijn plek werd gehouden, het geluid en de lichtjes 
van alle techniek rondom het bed. Hij was wewa niet, hij was een verlengstuk 
van de apparaten, hij was een ding. 'Moeder is bij 'm. Zullen we naar jouw 
huis gaan?' 

Itri had een kleine kerstboom gekocht. Hij stond in een zwarte emmer in de 
hoek van zijn flat zonder kerstballen of slingers, die lagen in hun verpakking 
op de eettafel. 

Met een sigaret in zijn mond hakte en sneed Itri het konijn dat op een 
plastic plank lag in stukken. In mijn jeugd slachtten wij thuis allerlei dieren in 
de douche. De betegelde ruimte fungeerde als abattoir. Konijnen, hanen, drie 
geiten en zelfs een schaap hebben er het leven gelaten. Hanen waren het 
lastigst om te doden. Hun verwaande karakter en talent zich los te maken van 
de grond kon na de slacht een enorme smeerboel geven. De bad-emmer waar 
wij 's zondags in werden gewassen moest direct nadat mijn vader de 
halsslagader in één uithaal had doorgesneden over het dier heen geplaatst 
worden. Dat scheelde moeder poetswerk. 

De dieren kochten we bij Mildor, een verzekeringsagent uit Cruquius 
die met het verkopen van dieren een flinke zakcent bijverdiende. Toen we 
een paar maanden in Nederland woonden, kregen we via via de tip dat we bij 
Mildor dieren konden kopen. Hij vroeg een keer aan mijn wewa of we 
geïnteresseerd waren in een kameel. Hij had een afgedankte circuskameel 
gekocht. 'Dat beest moet door al dat geren in de piste geweldig mals vlees 
hebben ontwikkeld: 

Ik moet een jaar of tien zijn geweest. We waren iets langer dan een jaar in 
Nederland. Ik sprak nog zonder bijwoorden en voegwoorden. Het was 
kerstvakantie en waar je keek lag een laagje sneeuw. Ook de kale bruine 
takken van de populieren bij ons in de straat waren bedekt. De sneeuw op de 
takken had iets weg van een oefening in de evenwichtskunst. Op televisie 
werd in een film het levensverhaal van Jezus verteld. Boven in de badruimte 
slachtte wewa een konijn en plaatste moeder de emmer over het spartelende 
dier. Terwijl Jezus een gigantisch houten kruis een berg opdroeg, moest ik 
van moeder de onbruikbare ingewanden in de gemeentelijke vuilcontainer 
weggooien. Op straat voelden de darmen en andere organen warm aan in de 
plastic tas. Ik dacht aan Jezus, waardoor ik de auto niet hoorde. De auto 
remde, maar te laat. De klap was niet hard, maar met een smak viel ik in de 
sneeuw. Ik weet nog dat de harde plof mij verraste, omdat ik vergeten was dat 
onder het sneeuwdek bakstenen lagen. De bestuurster stapte uit en haar 
gezicht werd net zo grauw als de lucht. Ze nam een flinke hap lucht en krijste: 
'Hij is dood! Hij is dood!' Maar dat klopte niet. Ik wilde haar vertellen dat 
Jezus dood was en dat de ingewanden die in de sneeuw dampten niet van mij 
waren. 'Jezus konijn. Ik dood: zei ik vanaf de grond tegen de mevrouw. 
Itri had het gemarineerde konijn in een terracotta stoofpot gelegd en de 
stukken vlees omringd met groenten en bedekt met gedroogde vijgen en 
groene olijven. 

'Wil je nog een biertje?' vroeg ik toen hij de tajine in de 
oven zette. 

'Vind je het niet raar dat ik een kerstboom heb gekocht?' 
Ik haalde mijn schouders op. 'Weet niet: 
'Ik voel me niet goed, Adfer, zei Itri. 'Sinds vader in dat ziekenhuis 

ligt...' Hij maakte zijn zin niet af en liep weg naar de woonkamer. Ik bleef 
achter in de keuken. De ziekte van wewa werkte verlammend op ons gezin. 
Niemand was meer zichzelf. We werden gegijzeld door het idee dat hij ieder 
moment kon sterven. We leefden met de rem op ons verstand. Niets was 
zoals het ooit was. Niets was meer gewoon. Eigenlijk was hij al dood, maar 
door die slang in zijn mond werd hij in deze wereld gehouden. Niemand 
durfde dit uit te spreken en wat niet uitgesproken wordt bestaat niet. 
Ook al was Kerstmis niet ons feest, ik begreep waarom Itri voor de boom, het 
konijn en de kerstballen had gezorgd. Ze moesten ons opbeuren. Vanaf het 
aanrecht staarde de rode gevilde konijnenkop mij aan. Wewàs lievelingsstuk. 

'Wil jij 'm?' had Itri bij het opmaken van de tajine gevraagd. 
'Ik denk niet dat ik het lust; antwoordde ik, maar de ware reden was 

dat ik geen aanspraak wilde maken op wewa's stukje. Wat zou er gebeuren als 
ik het opat? Door de ziekenhuisopname was ik behept met superstitie. Ik wist 
niet dat ik het vermogen tot bijgeloof bezat. Maar nu alles was veranderd, 
dacht ik dat elke gedachte en iedere keuze grote gevolgen kon hebben voor 
het lot van mijn wewa. 

Itri stond voor het boompje en hield een zilverkleurige slinger vast, alsof hij 
niet goed wist wat hij ermee aan moest. Hij droeg een zwarte spencer met 
daaronder een glanzend wit overhemd. De casual mode van die tijd schreef 
voor dat de blouse uit de spijkerbroek gedragen moest worden. Het stond 
hem goed. Op de lagere school maakten we bloemstukjes, versierden we 
kunststof ballen met gekleurde pailletten en knipten we dennenbomen uit 
groen papier; wanneer we onze werkjes mee naar huis namen, verloren ze 
daar iedere vorm van betekenis. Wewa en moeder zeiden meermaals dat ze 
het mooi vonden, maar ze wisten simpelweg niet wat ze met de objecten aan 
moesten. 

Ik pakte van tafel een pakje kerstballen. 'Voor een gelukkige kerst; las 
ik hardop. Samen versierden we de boom, die dertig centimeter hoog was. De 
kerstboom optuigen voelde niet onnatuurlijk. 'Het is de eerste keer dat ik dit 
in een familiale omgeving doe; zei ik. 

'Ik ook; lachte Itri. 'En het voelt helemaal niet slecht.´ 
'Het voelt eerlijk gezegd wel goed; vulde ik hem aan. 
Uit de stoofpot, die op de eettafel stond, steeg een stoomwolk op. Itri 

plaatste snel en hard het deksel terug. De terracotta pot kraakte. Ik zag het 
aan de stand van Itri's ogen. Het klopte niet waar wij mee bezig waren. Ik 
stond op en pakte het kerstboompje. 'Neem jij de tajine mee?' We pakten ons 
en het eten goed in. 

'Wacht; zei Itri. 'Dan neem ik nog wat bier mee: 

Itri reed en had een supermarkttas met het gebakken konijn aan het stuur 
bevestigd. Ik had beide benen aan één kant en de emmer met de boom op 
mijn schoot. Ik moest aan Zwarte Pieten in een auto denken. De man in de 
paarse badjas stond er weer. Misschien was hij niet weggeweest. Hij 
glimlachte. De verlichte parkeerplaats was autoloos. 
'En als de nachtwaker mij ziet?' 
'Gewoon doorlopen: 
'Ja, zeg!' schreeuwde de bewaker. 'Dat kan zomaar niet: 
'Fuck; hoorde ik Itri achter mij. 'De lift, snel.´ 
Itri tikte achter elkaar tegen het pijltje naar boven. De nachtportier was 
achter de balie vandaan gekomen en liep haastig onze kant op. 
'Waar gaat dat naartoe, familie Rmesta?' De portier droeg een zwart pak. De 
metalen speld in de vorm van een vinkje op de linker revers bewees dat hij 
een gekwalificeerd bewaker was en ons op die manier mocht aanspreken. De 
paarse badjasman kwam erbij staan. 
Tegen Itri zei de bewaker: 'U weet dat u een ziekenhuis .. .' 
Met een zwiep stompte de badjasman tegen de slaap van de nachtportier, die 
bewusteloos op de grond kwakte. 'Zo: zei hij na de stoot. 'Tijd voor een 
shagje: 
'Wacht: zei ltri en hij haalde een blikje bier uit de tas dat hij aan hem gaf. 'Kijk 
eens, voor jou: De badjasman liep terug naar buiten en ging naast zijn 
infuusrek staan. 
Moeder zat op een stoel en had haar hoofd in wewàs handpalm gelegd. Het 
bevreemdde haar niet om ons, de stoofschotel en de kerstboom te zien. Het 
leek alsof ze dit alles wel van haar zoons had verwacht. Ik duwde een tafel 
tegen het voeteneinde van wewàs bed, waar ik het versierde boompje op 
plaatste. ltri zette de tajine op het nachtkastje. 'Nee, die doen we hier: zei 
moeder en legde het aardewerk tussen wewàs benen in. Ze haalde het deksel 
weg. De kamer vulde zich met de geur van ons ouderlijk huis, die de 
ziekenhuislucht verdreef. Bij ons thuis rook het altijd naar komijn en 
paprikapoeder; ingrediënten die in elke maaltijd werden gestrooid. Zout en 
peper brengen het eten op smaak, maar komijn en paprikapoeder geven het 
kleur. ltri en ik pakten allebei een stoel en gingen aan het bed zitten. In de 
schotel lag de konijnenkop. Gemarineerd. Gebruind. Gestoofd. Itri en ik 
keken elkaar vragend aan. 
'Kijk eens wat de jongens hebben gemaakt, lief. En deze is voor jou: zei 
moeder tegen wewa en ze schoof het kopje zijn kant op. 'Laten we eten, 
smakelijk: Ik kauwde op een stukje pompoen, trok een reepje vlees los en 
hoorde wewa zachtjes kreunen. Ik sprong op. 'Ga zitten en eet: zei moeder. 
'Eet door, alsjeblieft, alsjeblieft.’ 
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 Kerst ànders

Elke Geurts

Eerste Kerstdag

Een paar weken na de dood van opa, belde ik oma Huubers op om haar uit te 
nodigen voor eerste kerstdag, ik zou speciaal voor haar pasteitjes met ragout 
maken en een chocoladetaart met kersenlikeur.

Ze zei: ‘Zeg maar tegen je moeder dat ik dood ben. Dat begrijpt ze 
nog wel. Dood is dood. Daar kan ze niets anders van maken.’

‘Maar je bent niet dood.’
‘En jij zoekt maar een andere oma.’
‘Ik wil geen andere oma.’
‘Een oma die dichterbij woont is sowieso veel handiger.’
‘Maar ik wil jou...’
‘Je bent dertien, je bloedt al, je hebt geen oma meer nodig.’
‘Ik bloed niet.’
‘Nou ja, ik ben in elk geval dood en begraven. Dat moet dan wel voor 

jullie alledrie gelden.’

De laatste keer dat ik haar zag, was tijdens de begrafenisdienst van opa. Ik 
had zo ontzettend de slappe lach gekregen dat ik halverwege de mis de kerk 
uit gezet werd door de pastoor en iedereen. Ze noemden mij een storend 
element en het schandaal van de familie.

‘Het spijt me zo, oma. Ik beloof je dat ik nooit meer zal lachen.’
‘Zeg maar tegen je moeder dat mijn begrafenis in besloten kring heeft 

plaatsgevonden.’
‘En daar horen wij niet bij?’
‘Nee,’ zei oma. En toen snel: ‘Nee, nee, nee.’
Ik kon even niets zeggen.
‘Je hebt nu trouwens een van je ooms aan de lijn,’ zei ze. ‘Anders kan 

het niet, hè?’
‘O, die leven nog wel?’
‘Ja, wat dacht je. Je ooms willen jullie gewoon niet meer zien en dat 

willen ze ook echt niet. Daar is niets van gelogen.’
‘Maar jij wil mij nog wel zien, toch?’
‘Ik ben dood, ik wil niets meer.’
‘O.’
‘Het zou al te gek zijn als de hele familie in een keer gestorven was. 

Dat gelooft geen hond.’
‘Mama misschien wel.’

Oma lachte. ‘Je ooms hebben ook heel wat met hun zuster te stellen gehad,’ 
zei ze toen. ‘Alle aandacht is altijd naar haar gegaan. Dat ik haar na de eerste 
bloeding niet meteen heb laten steriliseren, heb ik mezelf mijn hele leven niet 
vergeven.’

‘En nu?’
‘Nu wel.’
‘Hoe ben je gestorven, oma?’
‘Hoe?’
‘Als ze ernaar vragen.’
‘Weet ik het. Ik trof zo’n gevaarlijke gek bij de supermarkt, denk ik. 

Zo’n eenzame idioot.’
‘Neergeschoten dus.’
‘Geschoten of gestoken. Wat doen ze meestal? Wat is normaal?’
‘Weet ik niet.’
‘Doe maar wat je wil.’
‘Ik wil het allebei niet.’
‘Zal je goed voor je moeder zorgen, Erica?’
‘Ja.’
‘Ik ben blij dat ik daar vanaf ben zeg, die zorgen. De wereld is niet 

goed voor zulke mensen. Het spookte dag en nacht door mijn hoofd: hoe 
moet het met mijn dochter als ik er niet meer ben.’

‘Nu ben je er niet meer.’
‘Nee, gek eigenlijk hè?’
‘Ja.’
‘Ik ben van alles af. Ik kan het zelf ook haast niet geloven, weet je dat?’
‘Het komt voor mij nogal onverwacht.’
‘De dood komt altijd onverwacht. Maar gelukkig ben jij er. Die vader 

van jou, die professor, is al net zo’n flapdrol.’
‘Wil je me weer terug als ik goed voor haar zorg, oma? Heb ik het dan 

weer goedgemaakt?’
‘Nu ik dood ben, moet jij de last van mij overnemen. Zo gaan de 

dingen in het leven, Erica.’
‘Ik wil niet dat het zo gaat.’
‘Ik wil ook nog genieten of gun je me dat niet? Ik ben drieënzestig. Ik 

heb altijd voor je moeder gezorgd, voor je opa, voor jou, de hele wereld. Is het 
dan nooit genoeg? Ik ben moe. Je moet je – voor de lol – eens één keer in mij 
inleven. Of is dat te veel moeite?’

‘Nee, nee, nee.’
‘Ik ben er ook nog en mijn tijd gaat nu in.’
‘Sorry, oma’ 

Nadat ze had opgehangen, zat ik nog een tijd met de telefoon aan mijn oor. Ik 
luisterde naar de kiestoon alsof ik daar wijzer van zou worden. Ik had gewoon 
‘dag oma’ gezegd. Oma’s laatste woorden waren: ‘Ik weet dat jij het wel zult 
redden zonder mij. Jij bent sterk. Jij hebt niemand nodig, je bent niet voor 
niks mijn grote kleindochter.’ Haar stem klonk aardig, niet alsof ik alles 
verpest had en ook niet alsof het echt haar laatste woorden waren.
Het was vreemd. Een beetje belachelijk. Welke oma meldde nou aan de 
telefoon dat ze dood was? Misschien was dit humor? Waarschijnlijk was dit 
typisch een grapje. Ik begreep dat nooit, ik had geen gevoel voor humor. Bij 
ons thuis was niemand grappig. Omdat ik wel meer niet begreep in het leven, 
zweeg ik er verder maar over.

En als het geen eerste kerstdag was geworden – we zaten aan een feestelijk 
gedekte tafel te wachten met de pasteitjes en de chocoladetaart, de kaarsjes 
brandden, het zag er knus uit, al zeg ik het zelf –, zou ik het er nooit meer 
over hebben gehad. Dan zou ik het bizarre telefoongesprek helemaal vergeten 
zijn.

‘Gezellig,’ zei mijn vader.
‘Ja,’ zei ik.
‘Waar wachten we nog op?’
Omdat ik het feest voor mijn ouders niet wilde verpesten, bleef ik 

tijdens het diner glimlachend tussen hen inzitten en zag de flakkerende 
vlammetjes in hun ogen. Tot mijn moeder het mes pakte en dat midden in 
het glazuur stak. Het barstte. Ik vocht tegen mijn tranen. Maar dat zagen ze 
niet. Moeder sneed. Haar mond een stukje open. Het was geen snijden, ze 
zaagde. Ik keek naar de langzame ineenstorting van de zwarte taart.
 ze.’

Tegen tienen ’s avonds, de tafel was allang weer afgedekt, riep ze 
ineens: ‘Nou, volgens mij komt die niet meer.’ Ze lag op de bank in de 
zilverkleurige jurk die ik op internet voor haar uitgezocht had. Het stond best 
goed als je haar bovenbenen even wegdacht, als je haar even helemaal 
wegdacht.

‘Dat kan ook helemaal niet,’ zei ik. ‘Oma is neergeschoten. O, had ik 
jullie dat nog niet verteld?’ Mijn moeder bleef naar de televisie turen.

‘Wat zei je, Erica?’ Mijn vader zat achter zijn laptop en keek op. Hij 
droeg een veel te grote blouse, zwart met oranje vlammen erop. Het 
accentueerde zijn magerheid en de vergroeiing van zijn ruggenwervel. Ik 
moest nodig nieuwe overhemden voor hem bestellen. Zonder opdruk, dat 
zag ik nu ook. Vlammen waren leuk, maar mijn vader verdroeg geen opdruk.

‘O, niks.’
‘Wel waar! Ze zegt dat mam dood is,’ riep mijn moeder, 

‘neergeschoten, zei ze.’
Ze was iemand die in haar eigen kleine wereld leefde. Ze wist niet wat 

zich er buiten allemaal afspeelde. Als je mensen met automerken vergelijkt is 
mijn moeder een Canta volgens mijn vader en hijzelf een Jaguar.

‘Ja, in de winkel is ze geraakt. Door zo’n eenzame idioot, weet je wel, 
die dan ineens in het wilde weg begint te schieten.’

‘Vreemd. Daar heb ik niets over gehoord of gelezen in de krant,’ zei 
hij.

‘O, maar het is al een paar weken geleden gebeurd,’ zei ik. ‘Toen er 
plotseling overal van die gevaarlijke gekken opdoken. Als sneeuwklokjes in de 
lente. Maar nu zijn die allemaal weer weg.’

‘Merkwaardig verhaal,’ zei mijn vader.
‘Ik wilde jullie niet nog meer verdriet bezorgen,’ zei ik. ‘Ik wilde de 

kerststemming niet verzieken. Maar dat is zeker mislukt.’
Toen hij oma’s nummer intoetste, nam er niemand op.
‘Nummerherkenning,’ zei ik zacht. En: ‘Ze willen daar eerlijk gezegd 

allemaal niets meer met ons te maken hebben.’ Mijn moeder begon te huilen.
‘Jij mag je moeder niet zo van streek maken,’ zei mijn vader.
‘Sorry,’ zei ik. ‘Voor alles.’
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