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Kersemus 

Sinterklaas heeft zijn hielen nog niet gelicht of zijn collega dendert al in volle vaart ons 

huis binnen. Ze lopen elkaar nog net niet voor de voeten. Sinterklaas krijgt sowieso weer 

nieuwe betekenis voor ons als trotse oma en opa, hoewel onze kleindochter het 

inpakpapier nog altijd een stuk interessanter vindt dan het ingepakte, maar dit terzijde. 

Sinterklaas zit dus weer op zijn boot naar Spanje, het land dat bij mij associaties oproept 

van zon en warmte. De goedheiligman had wat dat betreft zijn mantel en mijter wel thuis 

kunnen laten, want de kou wil nog niet echt naar binnen stromen. Het is ook nooit goed. 

 

Kersemus dus. De boom is zo gevonden. Hij moet niet te breed zijn en net zo lang als ik, 

dan past ie mèt piek nog net tussen het kistje en het plafond. Dat is dus het probleem niet. 

Wat anders is de plek waar hij moet komen te staan. Dankzij diezelfde kleindochter 

hebben wij namelijk begin dit jaar de benedenverdieping grondig verbouwd en opnieuw 

ingericht. Dat betekent dat nu op ‘de vaste plek van de boom’ de eettafel staat. De eettafel 

waar wij met ons hele gezin, inclusief kinderstoel, aan kunnen zitten. Diezelfde eettafel 

waar de hele verbouwing feitelijk om te doen was. Enfin, waar laten we die boom dan?  

In de hoek bij het raam is geen goed idee, want daar bevindt zich ons modem. Nu 

beweren we wel dat we niet verslaafd zijn aan internet, maar zònder kunnen we niet. 

‘Hoe deden jullie dat vroeger eigenlijk?’ vroegen de kinderen laatst, toen het gesprek 

ging over de tijd dat wij zelf jong waren. Een tijd zonder social media en mobieltjes. 

Tsja, hoe deden we dat? Geen idee. 

In de andere hoek dan? ‘Dan kunnen we de tuin niet in,’ werp ik tegen. Waarom ik in 

hemelsnaam de tuin in zou willen met de kerstdagen, is de te verwachten en 

onvermijdelijke tegenvraag. Ik mummel iets over kou en vogeltjes en mezenbollen en zo, 

maar het mag niet baten. ‘Kou?’ 

De boom staat dus in ‘de andere hoek’. 

 

Niet alleen binnen, maar ook buiten doen we het dit jaar anders. De buurt moet maar eens 

weten dat wij kersemus vieren, nietwaar? Ik wil lampjes in de inmiddels enorme buxus 

ophangen, mijn vrouw Marjolijn daarentegen vindt de lampjes die ijspegels moeten 

voorstellen leuk. Die moeten dan langs de gehele dakrand van onze schuur worden 
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bevestigd. Aangezien ik in democratische overleggen als deze steevast het onderspit delf, 

pak ik het deze keer anders aan. Ik koop ze gewoon allebei. ‘Hoezo, te druk?’ hoor ik 

mijzelf vragen als ik trots mijn koopwaar laat zien. In gedachten zie ik een kale buxus 

voor een dakrandverlichte schuur. Ik moet snel iets verzinnen. ‘Nee, de bonnetjes heb ik 

niet meer’, hoor ik mijzelf zeggen. Ik ben trots op mezelf. Want als we ze toch hebben, is 

het zonde om er niets mee te doen, nietwaar? 

 

Enfin, het is even wat werk, maar dan heb je ook wat. De ijspegels hangen rustig ijspegel 

te wezen. Het ziet er mooi uit, moet ik bekennen. Sjiek en niet overdadig, vindt ook 

Marjolijn. Ze gaat naar binnen om koffie te zetten. Ondertussen doe ik de buxus nog 

even. Er blijkt een heel programma in de adapter te zitten dat je kunt instellen. Dat wist ik 

niet. Echt niet. De bijna duizend lampjes kunnen niet net als de ijspegels gewoon 

branden, ze kunnen nog veel meer! Ze kunnen ‘lopen’, ze kunnen flitsen, ze kunnen 

langzaam doven en weer gaan branden, en ze kunnen dat ook allemaal door elkaar. Te 

gek, vind ik zelf.  

Enfin. Het compromis wordt dat ze langzaam mogen doven en weer gaan branden. Dàt of 

niets. Het wordt dus dàt. 

 

Niets staat nu een gezellige kersemus nog in de weg. We zijn er aan toe. Er is weer veel 

gebeurd dit jaar en niet alles was even leuk. Steeds meer landen zijn in oorlog met een 

bijna ongrijpbare vijand. Er waren nog nooit zoveel mensen op de vlucht. Aanslagen 

komen steeds dichterbij en lijken steeds willekeuriger doelen te treffen met zoveel 

mogelijk slachtoffers. ‘Imagine’ van John Lennon staat niet voor niets op één. 

Ook in de huiselijke kring zijn de nodige ongemakken de revue gepasseerd. Wat 

onderzoekjes, wat ingreepjes, een receptje af en toe. Het hoort er bij en in vergelijking tot 

anderen mag ik beslist niet klagen. Dat doe ik dan ook niet. Integendeel. Ik kijk naar 

buiten en zie al mijn lampjes. Ik stel mij voor dat het stuk voor stuk lichtpuntjes zijn. 

Lichtpuntjes voor een betere wereld voor iedereen. Ik wens u dan ook, mede namens het 

Longfonds, een gezellige Kerst, een veilige jaarwisseling en een vredig, voorspoedig, 

liefdevol en bovenal gezond 2016! 


