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Blue Monday

Gisteren was het Blue Monday, officieel de somberste dag van 
het jaar. Nu doe ik aan dergelijke flauwekul niet mee, want vóór 
je het weet ontdekt de middenstand een gat in de markt en 
moeten we troostend bedoelde geschenkjes voor elkaar gaan 
kopen (mango-geurkaarsen, bioscoopbonnen, wellnessarran-
gementen, snoezige ‘minivarkentjes’ die na een paar maanden 
tóch uitgroeien tot bovenmaatse, wroetende en hitsig krijsen-
de zeugen), maar ik moet toegeven dat het niet meezat die 
ochtend: de melk was zuur, het brood oud, en toen ik nét aan 
het werk wou gaan belde mijn zoontje hoestend uit school dat 
hij ziek was. Of ik hem kwam halen.
 Daar zat ik al op de fiets en kachelde door de Van Breestraat, 
zo’n rijke-mensenenclave waar iedereen een bakfiets én een 
hippe oude Citroën ds (de zogeheten ‘snoek’) voor de deur 
heeft staan. Tegen een glasbak hing een kleine kerstboom. Hij 
zag er opvallend goed uit, voor de tijd van het jaar, met al zijn 
naalden nog, en diverse versierselen bovendien. Zag ik daar 
niet een jofel engeltje bungelen? Even kijken.
 Terwijl ik het engeltje betastte (het viel tegen; een gezichtje 
als een dode dwerg) kwam er een blond meisje aanrennen van 
een jaar of vier, met bedaardere passen gevolgd door haar moe-
der. Het kind was gekleed zoals in die buurt gebruikelijk: een 
ratjetoe van kleurige, niet bij elkaar passende kleertjes, want-
jes, muts en maillot (‘kijk ons eens bohémiens zijn’), met luxe 
bontlaarsjes aan de voeten. ‘Een kerstboom!’ riep het meisje 
verheugd.
 ‘Ja, een kerstboom,’ sprak de moeder, op haar hoede. Ze was 
zelf ook blond, slank en droeg een mooie jas van chocolade-
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bruine lamsvacht. ‘Die nemen we mee naar huis, hè mama!’ 
juichte het meisje. De moeder haalde diep adem en zei: ‘Nee, 
Jikkie, we hebben onze eigen boom net weggedaan hè? Weet je 
nog? Het ís geen Kerstmis meer...’ Het kind stampvoette. Dat 
staat heel schattig als je vier bent. Over tien jaar zou ze het nóg 
doen en dan werd het een ander verhaal. ‘Maar hij is zo móói!’ 
kermde ze. De moeder schudde haar hoofd. ‘Nee schatje, echt 
niet. Wéér die naalden door het hele huis... Kom, we gaan naar 
de bakker. Wil je een krentenbolletje?’
 ‘Stomme... gemene... rotmama,’ hikte het kind. Met al haar 
kracht greep ze de kerstboom bij de stam en begon hem weg 
te slepen. Ik zag de moeder aarzelen en wierp haar een bemoe-
digende blik toe. Het hielp. ‘Jikkie. Nee,’ zei ze ferm. Ze wrong 
het kind de boom uit het knuistje en trok haar mee. Terwijl ik 
wegfietste begon een loeiend gehuil de stille Van Breestraat te 
vullen.
 Blue Monday. Dus tóch.
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Prius

Alles went, ook inbraken, al was deze keer wel een apart geval 
omdat we er pas ruimschoots na het ontbijt achter kwamen 
dat er überhaupt iets vreemds aan de hand was. Ja, huisgenoot 
P. kon zijn grote-menerentas niet vinden, maar dat was niets 
nieuws want niemand kan hier ooit iets vinden.
 P. opperde dat zijn tas dan wel in de auto zou liggen en weg 
was hij al, om in de boze buitenwereld iets belangrijks te gaan 
doen. Maar dat laatste zat hem niet glad; na vijf minuten stond 
hij weer binnen en sprak: ‘De auto is gestolen’, waarop ik in 
lachen uitbarstte omdat hij zo beteuterd keek. (Kersttip: lach 
nooit een man uit wiens auto net is gestolen.)
 ‘Kunnen we dan nu eindelijk een Tesla kopen?’ riep mijn 
zoon verheugd. Als ik dood neerval, zou hij zijn vader dan ook 
voorstellen ‘nu eindelijk’ met Doutzen Kroes te trouwen? Hoe 
dan ook, er was in elk geval bepaald geen sprake van diepe ver-
slagenheid.
 Het was ook een behoorlijk lelijke auto, namelijk een vuil-
witte Prius. Wie koopt er dan ook een witte Prius, vraagt u zich 
nu af, en inderdaad, het is géén gezicht, een auto hoort niet 
met een stekker in een stopcontact te zitten, het is tenslotte 
geen strijkbout. Dat wit was de schuld van de verkoper, die had 
beweerd ‘dat een witte auto minder snel vuil wordt dan een 
donkere’, flagrante wartaal natuurlijk, waar ik indertijd in de 
toonzaal al om moest grinniken, wat niet hielp, want P. kocht 
’m tóch. (Kersttip: grinnik niet in bijzijn van een man om lul-
praatjes van autoverkopers.)
 Terwijl mijn zoontjes likkebaardend op internet zwarte en 
rode Tesla’s aanklikten, belden we toch maar de politie, want 



78

anders krijg je niks terug van de verzekering. Er kwamen twee 
agenten, brave jongens, die de vreemdste dingen wilden weten: 
hoe laat we naar bed gingen, of de gordijnen dicht waren, of 
wij wel eens blikjes cola dronken in de auto (nou en of) en er in 
rookten. (Nee. Wel eten we er gehaktstaven in, maar dat vroe-
gen ze gelukkig niet.)
 Toen ze weg waren, liet ik allerlei sloten en strips op de voor-
deur zetten, wat onzin was, want inmiddels viel er bij ons he-
lemáál niets meer te halen. De wijkagent kwam slachtofferhulp 
aanbieden, maar nadat ik hem bij een kop koffie vijf minuten 
zorgeloos had toegeglunderd, droop hij af.
 De volgende dag belde de politie dat onze witte Prius onge-
deerd was teruggevonden.
 ‘Kut!’ riepen wij in koor. Behalve huisgenoot P. Die was blij. 
Hij was blijkbaar toch aan dat kreng gehecht.
 (Kersttip: zeg nooit hardop ‘kut’ als een man zijn gestolen 
auto terugvindt.)
 


