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Attentie, over enkele minuten starten we het boarden. Ondanks de sneeuwbui 
hebben we slechts een uur vertraging opgelopen. Bedankt voor uw geduld en al-
vast een zonnige, vrolijke kerst gewenst in Madrid, ho ho ho!

Niemand reageert ook maar enigszins op de enthousiaste kreet van de 
stewardess. Ik sla mijn boek dicht en ga in de rij staan die voornamelijk 
bestaat uit zakenmannen met een obsessie voor hun smartphone. Terwijl 
zij de economie draaiende houden, zal ik de komende dagen loungen 
aan het zwembad met heerlijke Sangria. 
Het display van mijn mobiel licht voor de zoveelste keer deze week op: 
Mama mobiel. Heeft ze nog niet geaccepteerd dat de jaarlijkse kersthys-
terie niet aan mij is besteed? 
‘Een seconde mam.’ Ik laat mijn instapkaart scannen en trek mijn trolley 
voortvarend richting de slurf. ‘Hallo? Ik zit al met een been in de Spaanse 
zon, hoor, maar ik bel je straks wel wanneer ik bij het hotel ben, dan pra-
ten we ver… Dat zei je?’ 
Ineens word ik door iedereen ingehaald en voel ik mijn koffertje tegen 
mijn kuiten botsen. ‘Ik kom er meteen aan.’

Kamer 213. 
Mijn moeder snelt snikkend op me af en trekt me aan mijn jas naar zich 
toe. ‘Eindelijk. Papa is van de ladder gevallen toen hij bezig was met de 
kerstlichtjes. Hij miste een trede. De dokter zegt dat hij in een staat van 
bewusteloosheid is en uit zichzelf wakker moet worden.’ 
Ik beantwoord mijn moeders ietwat verstikkende omhelzing met een kus 
op haar wang en kijk tegelijkertijd verbijsterd richting het raamkozijn. 
Waarom zit hij hier?

‘Hoi Lara.’ Hij steekt zijn hand in de lucht en veert op van de venster-
bank. 
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‘Thomas? Wat doe jij hier?’ 
‘Niet zo onbeschoft.’ Mijn moeder tikt me op mijn onderarm. ‘Thomas 

was zo lief mij naar het ziekenhuis te brengen; ze hadden alle ruimte in 
de ambulance nodig voor papa.’
Hij loopt doortastend op me af en geeft me een wat onhandige knipoog. 
Nog steeds heeft hij dat wonderlijke bloempotkapsel. ‘Hoe is het met 
mijn oude buurmeisje?’

‘Prima hoor.’ Ik richt me snel weer tot mijn moeder. ‘Kan ik al naar papa 
toe?’

‘Pas over een halfuur.’ Ze snuit op theatrale wijze haar neus. ‘Dat dit 
moest gebeuren, op kerstavond nota bene.’ 

‘Weet je mam, ik ga wel koffie halen.’
Aan de voetstappen te horen, loopt Thomas achter me aan. 

‘Wat ben je chagrijnig?’
Ik kijk hem verbolgen aan. ‘Mijn vader ligt in het ziekenhuis en afwachten 
is de enige optie. Ja, daar word ik nogal chagrijnig van, maar als dat je niet 
bevalt, dan verplicht niemand je hier te blijven.’ Ik ga over in een snellere 
looppas.

‘De automaat is trouwens aan je rechterhand. Waarom doe je zo vijan-
dig? Sinds we ooit…’
Ik draai me om en steek een vinger onder zijn kin. ‘Het was één keer en in-
middels alweer vijf jaar geleden. We waren zo dronken op dat afstudeer-
feest dat we er de volgende dag nauwelijks iets van konden herinneren. 
Sindsdien bel of app je me gemiddeld vijf keer per week. Stop daarmee 
en ga door met je leven. Je lijkt wel een stalker.’ Ik sla met een vuist op het 
koffieapparaat als het bekertje blijft hangen. ‘Die nacht stelde niets voor.’

‘Voor jou misschien niet,’ prevelt hij. 
‘Ga naar huis.’
‘Geen denken aan. Jouw vader stond altijd voor mijn familie klaar. Heb 

jij je eigenlijk weleens afgevraagd hoeveel verdriet hij heeft vanwege het 
weinige contact dat jullie hebben? Altijd druk, druk, druk, die Lara.’

‘Waar bemoei jij je mee?’
‘Luister ik heb geen vader meer, dus koester die…’
‘Bah, wat smerig!’ Ik smijt het koffiebekertje in de prullenbak en geef 

Thomas een wanhopige blik. ‘Wat wil je toch van me?’
Hij haalt zijn schouders op. ‘Een kans. Je werkt nu al drie jaar in Antwer-
pen en nog steeds ben ik niet welkom om een kijkje te nemen.’

‘Alsof jij mijn werk interessant vindt. Sorry, Thomas, maar ik moet op 
zoek naar koffie.’
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Hoofdschuddend trek ik de deur van het trappenhuis open en neem ik 
een spurt naar de eerstvolgende verdieping. Op de afdeling cardiologie 
hebben ze wel hun best gedaan om de kille omgeving meer in kerstsfeer 
te brengen. 
Dit meen je niet, op deze automaat hangt het bordje DEFECT. Nog steeds 
geen koffie. Nog steeds geen Madrid en het ergste...nog geen vader. Ik 
laat me zakken op een stoel als de ongewenste tranen vanzelf beginnen 
te lopen. Vlak naast me staat een roze kerstboom versierd met zilveren 
glitterkettingen en gifgroene ballen. Die boom moet zich minstens net 
zo sip voelen als ik. 

‘Gaat het?’ klinkt een stem.
Ik slik mijn tranen in en wijs zonder te kijken of iets te zeggen naar de 
koffieautomaat. 

‘Tranen vanwege een defecte koffiemachine? Dat is wel heel bijzonder. 
Neem deze maar.’ 
Ik kijk verbluft op als een man, gekleed in smoking, een mok met warme 
koffie in mijn handen duwt. Door zijn verwarde donkerblonde haren, 
lichte stoppelbaard en manier van kijken, komt hij zowel nonchalant als 
charmant over. 
Na enkele seconden mompel ik: ‘Smaakt goed. Werk jij hier?’ 

‘Nee, ik heb zo snel mogelijk vrienden gemaakt met het personeel.’ Hij 
kijkt op z’n horloge. ‘Mijn vader wordt op dit moment geopereerd, een 
drievoudige bypass naar aanleiding van een hartinfarct.’ 

‘Wauw, wat heftig.’
‘En onwerkelijk. Anderhalf uur geleden gaf hij nog zijn jaarlijkse kerst-

speech.’
‘Aha, vandaar die feestkleding.’

Zijn bruingroene ogen lachen me vriendelijk toe. ‘Jij bent hier ook niet 
alleen voor de koffie neem ik aan?’ 

‘Mijn vader is na een val bewusteloos geraakt. We wachten tot hij ont-
waakt.’ Ik staar voor me uit. ‘Wat als dit het einde van zijn leven is?’
Er verschijnt een meelevende glimlach op zijn gezicht. ‘Zo hadden we de 
kerstdagen niet bedacht, hè?’

‘Met kerst heb ik sowieso niets.’ Geïrriteerd trek ik wat engelenhaar van 
mijn vest en gooi het terug in de kerstboom. ‘Ik ben er gewoon niet ge-
schikt voor.’ 
Hij schiet in de lach, ‘Geschikt? Iemand is niet geschikt om het leger in te 
gaan of iemand is niet de geschikte persoon om mee samen te wonen. 
Maar kerst? Iedereen is geschikt voor kerst.’ Zijn jongensachtige drive 
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doet me meer dan goed. ‘Weet je wat jouw probleem is?’
‘O, ik wist niet dat ik een probleem had.’
‘Het is niet dat jij kerst afschuwelijk vindt. Je kent het principe van een 

echte kerst gewoon niet.’
‘Misschien heb je gelijk, maar dit jaar ga ik het zeker niet meemaken.’
‘Dat weet je nooit. Dat ligt aan jezelf.’
‘O ja?’ Ik kijk hem diep in zijn ogen aan. ‘Laat me raden. Jij bent vast psy-

choloog of positiviteitsgoeroe óf nee, je hebt een groothandel gespeciali-
seerd in kerstcadeaus.’
‘Ik werk als freelance journalist.’ Hij blaast zijn adem uit. ‘Ik heb nog pre-
cies drie uur en vijftien minuten voordat ik een artikel moet inleveren 
over waarom kerst zo onverwoestbaar blijft. Perfecte afleiding terwijl 
mijn arme pa wordt geopereerd.’

‘Onverwoestbare kerst? Wat ironisch dat je dan net mij tegenkomt. Ik 
ben de laatste persoon die je inspiratie kan geven.’

‘Jij brengt mijn analyse lichtelijk in de war, ja.’ Hij leunt wat geamuseerd 
achterover. ‘En wat doe jij in het dagelijks leven?’

‘Ik werk als assistent voor een modeontwerper in Antwerpen. Een werk-
gever met een net zo getraumatiseerd kerstverleden als ik.’

‘Nu maak je me wel heel nieuwsgierig.’ Hij schuift zijn stoel iets dich-
terbij. 

‘Als klein meisje moest ik de gehele kerstperiode in een conservatief 
jurkje rondlopen. Ik verveelde me te pletter op die borrels. Toen ik puber 
was, maakte mijn vader me tot mijn frustratie ook nog eens verantwoor-
delijk voor het entertainmentgedeelte en speelde ik de hele avond kerst-
liedjes op de piano. Sinds ik uit huis ben, vlucht ik rond deze tijd naar een 
plek in de wereld waar ze niet veel aan kerst doen. Ai, ik klink nu wel heel 
zuur.’

‘Dat zijn jouw woorden.’ Hij kijkt me gelukkig nog steeds belangstel-
lend aan.

‘Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n goede dochter geweest de laatste jaren. 
Ik werk 24/7 en maak nooit tijd vrij voor mijn ouders. Nu besef ik me meer 
dan ooit dat ik ze voor lief neem. Dit mag gewoon niet de laatste kerst van 
mijn vader zijn. Ik heb hem nog niet eens een vrolijk kerstfeest gewenst.’

‘Is dat het eerste wat je gaat zeggen wanneer hij wakker wordt?’
‘Als hij wakker wordt?’ 

We blijven zonder iets te zeggen een tijdje naast elkaar zitten totdat ik 
mijn hand uitsteek. ‘Ik heb ineens een idee. Trouwens, ik heet Lara.’

‘Leuk je te ontmoeten. Ik ben Maarten.’
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Hij houdt mijn hand vast tot ik bijna moet vragen of hij wil loslaten.

We rollen de piano van de begane grond via de lift richting mijn vaders 
kamer waar hij nog steeds vredig ligt te slapen.

‘Kom op duwen, Thomas. Jij schepte vroeger altijd op over hoe sterk je 
was.’ 

‘Dit is typisch weer zo’n Lara-idee,’ snauwt hij terug.
Wanneer ik plaats neem achter de piano, grijpt mijn moeder naar mijn 
vaders hand en kijkt ze met een soort trotse blik naar me die ik in geen 
lange tijd heb gezien of verdiend heb. Misschien is die blik er al die tijd 
wel geweest, maar heb ik de afgelopen jaren niet meer zo goed gekeken.
De arts en drie verpleegkundigen lopen zachtjes de kamer binnen en ook 
zie ik ineens Maarten naast de deurpost staan. Hij geeft me een bemoe-
digend knikje.

‘Ik weet niet of ik het nog kan, maar dit is in ieder geval het favoriete 
kerstnummer van mijn vader. Vrolijk kerstfeest, pap!’ 
Ik haal diep adem en probeer mezelf af te sluiten voor alles behalve de 
muziek. Ondanks een paar haperingen speel ik het stuk weg alsof ik het 
nog elke dag speel. Het voelt heerlijk. Na het laatste akkoord zie ik dat 
Maarten er stilletjes vandoor gaat. 

‘Lara, dat je dit nog kan, joh.’ Thomas loopt geëmotioneerd op me af.
‘Eh ja… Sorry.’ Ik loop hem voorbij en ren zo snel mogelijk de gang op. 
‘Maarten, wacht!’ 

Wanneer ik na een kleine sprint voor hem sta, merk ik dat ik me moet be-
dwingen om niet in zijn armen te vallen. Wijselijk doe ik een stap terug. 
‘Ik wil je bedanken.’ 
Hij lijkt ook een tikkeltje verward. ‘Wat speelde je prachtig.’

‘Dus? Ben ik hierbij officieel geschikt voor kerst?’
‘Helemaal.’ Hij stopt zijn handen in zijn zakken en zegt wat terughou-

dend: ‘Ik moet echt weer naar boven.’
‘Natuurlijk, sterkte met alles.’ 

In plaats van aanstalten te maken om te vertrekken, blijft hij me onder-
zoekend aankijken. Vanuit mijn ooghoeken zie ik Thomas de gang oplo-
pen, maar ik laat hem dit moment niet verpesten. 

‘Ik was laatst nog voor een of ander veiligheidscongres in Antwerpen. 
Volgende maand ben ik er weer voor een interview.’ 

‘Mocht je in de buurt zijn bij modehuis Franco Dernier, dan trakteer ik je 
op een kop koffie in het atelier. De lekkerste koffie.’

‘Ik zorg dat ik in de buurt ben.’ Zijn stem klinkt warm en verleidelijk.



We Love a Feelgood Kerstverhaal

Met gloeiende wangen kijk ik hem na als hij de gang uitloopt.
‘Wat had dat te betekenen?’ Thomas wiebelt op zijn hielen. ‘Je moet we-

ten dat ik hier ook ben, omdat ik al vanaf mijn achtste jaar verliefd op je 
ben. Wij zijn…’ 

‘Alsjeblieft, niet weer.’ Ik rol met mijn ogen.
‘Lara, er is iets speciaals tussen ons.’

Ik doe kordaat een stap naar voren, pak zijn gezicht met twee handen 
vast en kus hem zo intens mogelijk. Zijn lichaam verstijft en hij zoent 
nauwelijks terug. Wanneer ik mijn lippen van hem afhaal, kijk ik hem 
aan. ‘Zie je wel, geen vuurwerk. Wij zijn geen bijzondere match en ook 
nooit geweest. Ik ga nu kijken hoe het met mijn moeder is.’ 
Hij blijft als aan de grond genageld staan en schraapt nerveus zijn keel. 
Het lijkt erop dat we het een keer met elkaar eens zijn. 
In de verte zie ik mijn moeder bij de deur staan. Mijn hartslag gaat uit het 
niets tekeer tot ik dichterbij ben en een geruststellende glimlach op haar 
gezicht zie.

‘Liefje, papa is wakker geworden.’




