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ROB	
	

Heeft	 u	 dat	 nou	 ook,	mijnheer	 Van	Amerongen?	Dat,	 zodra	 het	 sinterklaasfeest	
achter	de	rug	is,	een	warm	verlangen	naar	iets	ongrijpbaars	zich	van	u	meester	maakt,	
bedoel	ik?	Het	overkomt	mij	de	laatste	jaren	steeds	nadrukkelijker	en	ik	moet	toegeven	
dat	 bij	 mij	 in	 eerste	 instantie	 de	 gedachte	 had	 postgevat	 dat	 het	 melancholische	
kenmerken	 had,	 oftewel:	 dat	 de	 betreurenswaardige	 teloorgang	 van	 ons	 traditionele	
kinderfeest,	zoals	in	gang	gezet	door	de	Zwarte	Piet-haters,	aan	deze	gemoedstoestand	
ten	grondslag	lag.	Het	is	weliswaar	slechts	een	randstedelijke	teloorgang,	sterker	nog:	in	
het	 echte	 Nederland	 zijn	 Zwarte	 Piet	 en	 het	 Heerlijk	 Avondje	 dankzij	 het	 gedram	
populairder	dan	ooit,	maar	ja:	ik	woon	wel	degelijk	in	die	Randstad,	moet	daar	toch	mee	
zien	 te	 leven	 en	wil	 best	 toegeven	 dat	 ik	 om	die	 reden	weleens	 jaloers	 op	 u	 ben.	 Uw	
habitat	 is	 immers	de	Algarve,	waar	 eenvoud	heerst	 en	het	bestaan	derhalve	niet	door	
sociale	rechtvaardigheidsstrijders	wordt	versjteerd.	

Inmiddels	 echter,	 ben	 ik	 erachter	 dat	 dit	 verlangen	 geen	 weemoedige	 tintjes	
heeft,	 maar	 eerder	 doet	 denken	 aan	 een	 stille,	 nog	 voorzichtige,	 slechts	 in	 de	 verte	
tintelende	blijdschap	over	iets	wat	nog	komen	gaat:	Kerstmis.	Dat	er	een	God	is	heb	ik,	
als	 zoon	 van	 een	moeder	 uit	 een	 fundamentalistisch	 SDAP-nest	 (akkoord,	mijn	 vader	
was	katholiek,	maar	dat	beperkte	zich	tot	het	slaan	van	een	kruisje	–	door	zijn	ouders	
erin	geramd	–	voorafgaand	aan	en	na	afloop	van	de	maaltijd),	nooit	willen	geloven.	 Ik	
ben	het	volledig	eens	met	Stephen	Fry:	veel	te	veel	ellende	op	de	wereld,	vooral	onder	
kinderen.	Als	ik	begin	te	twijfelen,	pak	ik	gewoon	even	God	is	niet	groot:	Hoe	religie	alles	
vergiftigt	van	Christopher	Hitchens	of	De	ongelooflijke	slechtheid	van	het	opperwezen	van	
Karel	van	het	Reve	erbij	en	dan	ben	ik	meteen	weer	genezen.	God	bestaat	niet.	Punt.	En	
toch	zou	ik	het	kerstfeest	niet	willen	missen.	Dat	heeft	vast	ook	van	doen	met	het	feit	dat	
onze	 maatschappij	 op	 joods-christelijke	 fundamenten	 is	 gebouwd.	 Maar	 er	 zijn	
vermoedelijk	meerdere	redenen.	Onze	samenleving	ontbeert	bijvoorbeeld	steeds	meer	
knusheid	en	warmte.	Het	moment	 is	niet	ver	dat	gezinsleden	ook	aan	tafel	nog	slechts	
via	WhatsApp,	Instagram	of	Snapchat	met	elkaar	communiceren.	Ik	speld	mezelf	graag	
op	de	mouw	dat	zulks	tijdens	de	kerstdagen	veel	minder	vaak	geschiedt.	

Als	de	geboorte	van	Jezus	zo	enthousiast	bezongen	wordt,	denk	ik	niet	zozeer	aan	
het	kindeke,	als	wel	aan	de	behoefte	aan	saamhorigheid	die	deze	gebeurtenis	dik	2000	
jaar	later	nog	steeds	bij	ons	weet	op	te	roepen.	

Nogmaals,	mijnheer	Van	Amerongen:	heeft	u	dat	nou	ook?	



	

	
	

ARTHUR	
	

Ik	vind	dat	je	erg	zwaar	op	de	hand	bent,	ouwe.	Of	zal	ik	het	weemoedig	noemen?	
Dat	 terugblikken	 op	 je	 leven	 hoort	 bij	 jouw	 hoge	 leeftijd.	 En	 dan	 ook	 nog	 namen	
droppen:	een	Stephen	Fry,	een	Christopher	Hitchens,	een	Karel	van	het	Reve.	Ik	ben	niet	
van	de	straat,	hoor!	Waarom	 lees	 je	niet	eens	 iets	opbeurends	van	Paulo	Coelho	of	de	
verzamelde	gedichten	van	Toon	Hermans:	Verzamelde	versjes?	Altijd	maar	die	heavy	shit,	
dat	 is	 niet	 goed	 voor	 je,	 daar	 ga	 je	 van	malen	 in	 je	 hoofd.	 En	 dan	 heb	 je	 ook	 nog	 dat	
pokkenweer	bij	jullie	en	dan	snap	ik	ook	wel	dat	je	gaat	denken	dat	je	leven	voleindigd	
is.	

Denk	 trouwens	 niet	 dat	 Kerstmis	 in	 de	 Algarve	 een	 vrolijke	 boel	 is.	 Gelukkig	
duurt	die	ellende	maar	één	dag	hier,	dat	scheelt	een	slok	op	een	borrel.	 Ik	denk	dat	 ik	
met	 moeder	 de	 vrouw	 naar	 de	 Chinees	 in	 Olhão	 ga,	 bijgenaamd	 de	
Mononatriumglutamaat-keizer.	We	worden	toch	nergens	uitgenodigd.	

Als	 je	 daar	 bij	 de	 Ve-tsin-koning	 alleen	 al	 naar	 het	menu	 kijkt,	 krijg	 je	 diarree,	
hoofdpijn,	duizeligheid,	een	stijve	nek,	tintelende	vingers,	overgeven	en	hartkloppingen.	
Het	 is	 die	 vertrouwde	 allergische	 reactie	 op	 ve-tsin,	 ook	 wel	 bekend	 als	 E621,	
mononatriumglutamaat,	gistextract,	gehydroliseerde	proteïne	en	MSG,	naar	het	Engelse	
monosodium	glutamate.	

Het	is	goed	te	doen,	hoor.	Al	zorg	ik	dat	ik	tijdens	het	eten	dicht	bij	het	toilet	zit.	
Het	liefst	eet	 ik	gewoon	op	de	pot,	maar	dan	krijg	 je	filevorming	voor	de	deur,	want	ik	
ben	kennelijk	niet	de	enige	met	een	allergie	voor	ve-tsin.	De	eigenaresse	van	die	 toko	
moet	altijd	vreselijk	lachen	als	ik	naar	de	pot	ren,	terwijl	ik	mijn	broekriem	al	losmaak.	
Ik	denk	dat	zij	met	haar	man,	die	toevallig	ook	nog	eens	kok	is,	elke	keer	als	ik	er	zit	te	
souperen	 een	 weddenschap	 afsluit	 hoelang	 het	 duurt	 voor	 mijn	 darmen	 beginnen	 te	
rommelen.	

Het	 is	ook	nog	eens	steenkoud	bij	die	poepchinees,	dus	moeder	de	vrouw	en	 ik	
zitten	dan	met	handschoenen	en	oorkleppen	en	moonboots	die	taaie	eend	naar	binnen	
te	 stouwen.	 Buiten	 is	 het	 gewoon	 terrasweer,	 hoor,	 maar	 Portugezen	 zijn	 hartstikke	
krenterig	en	in	geen	enkel	horeca-etablissement	staat	de	kachel	aan,	als	ze	er	al	eentje	
hebben.	

Wat	 ik	 er	 wel	 lekker	 vind,	 is	 het	 toetje.	 Lychees	 uit	 blik,	 in	 zware	 siroop!	 Die	
dingen	 lijken	 altijd	 op	 babykutjes,	 maar	 dat	 zal	 mijn	 zieke	 geest	 wel	 weer	 zijn.	
Portugezen	eten	trouwens	allemaal	bacalhau	met	Kerstmis.	Dat	vreten	ze	het	hele	 jaar	
door	 al,	 die	 stokvis,	 en	 dan	 ook	 nog	 eens	 op	 de	 belangrijkste	 feestdag	 van	 het	 jaar.	
Gewoon	rauw,	hè!	Nou,	dan	ben	je	flink	aan	het	kauwen	kan	ik	je	verzekeren.	

Je	weet	dat	 ik	vijf	 jaar	 in	Paraguay	heb	gewoond,	oom	Rob?	Daar	is	het	rond	de	
kerst	 veertig	 graden,	 zoals	 eigenlijk	 het	 hele	 jaar	 door.	 Ik	 ging	 eens	 bij	 hele	 deftige	



notabelen	eten	(zeg	maar	de	blanke	bovenlaag	van	één	procent),	gewoon	op	slippers	en	
in	bermuda,	dat	kan	daar,	en	toen	op	die	bloedhete	kerstavond	de	klok	twaalf	uur	sloeg,	
gingen	ze	allemaal	proosten	en	elkaar	feliciteren	met	de	geboorte	van	baby	Jezus.	Heb	je	
het	ooit	zo	zout	gegeten,	nog	even	los	van	de	stokvis?	En	alles	ook	nog	in	het	Duits,	en	
toen	begonnen	ze	te	snotteren	dat	ze	het	zo	goed	hadden	in	de	Heimat	en	dat	ze	ineens	
rond	1945	op	stel	en	sprong	in	een	U-boot	naar	Buenos	Aires	moesten	vertrekken.	Raar	
toch?	

	

	
ROB	

	
Heel	 raar,	mijnheer	Van	Amerongen.	Geen	 idee	waarom	ze	destijds	plots	uit	de	

Heimat	moesten	vertrekken.	Maar	goed,	het	leven	is	nu	eenmaal	één	groot	mysterie.	Zelf	
wil	 ik	 vooral	 van	 deze	 gelegenheid	 gebruikmaken	 om	 u	 erop	 te	wijzen	 dat	 er	 alweer	
twee	 jaar	 zijn	 verstreken	 sinds	 ik,	met	 vakantie	 aan	 de	 Zuid-Spaanse	 Costa	 de	 la	 Luz	
nabij	de	grens	met	de	Algarve,	u	na	een	rit	van	anderhalf	uur	opzocht	in	die	ijstent	in	de	
haven	van	Olhão,	waar	ik	uiteraard	meteen	de	totaalrekening	mocht	voldoen.	Het	was	in	
uw	droge	periode.	Ik	moest	zeventien	koffie	en	twaalf	ijsjes	betalen.	

En	ondanks	dat	ik	u	al	zo	lang	ken,	verbaast	u	mij	met	uw	relaas.	Leuke,	geinige	
anekdotes,	hoor.	U	zult	vast	weer	veel	plezier	hebben	de	komende	feestdagen.	Maar	ik	
bespeur	 ook	 totale	 ongevoeligheid	 aangaande	 Kerstmis.	Waarom	 geen	 enkel	 moment	
van	 contemplatie?	 U	 bent	 nota	 bene	 op	 de	 Veluwe	 opgegroeid.	 Hoewel	 niet-religieus,	
word	 ik	 gelukkig	 niet	 door	 die	 ongevoeligheid	 gehinderd,	 al	 moet	 ik	 toegeven	 dat	 er	
bijna	een	halve	eeuw	geleden	al	momenten	waren	dat	ik	mij	hoofdschuddend	afvroeg	of	
het	ooit	nog	goed	zou	komen	met	het	christendom.	

Hou	 u	 vast,	 ik	 neem	 u	mee	 terug	 naar	 het	 begin	 van	 de	 jaren	 zeventig	 van	 de	
vorige	eeuw,	toen	ik	nog	jong	en	appetijtelijk	was	en	bronstig	als	een	burlend	edelhert	in	
september.	Mijn	oudere	broer	was	net	met	een	katholiek	meisje	getrouwd	en	voelde	zich	
om	 die	 reden	 verplicht	 om	 op	 kerstavond	 in	 haar	 geboortedorp	 Bergen	 (NH)	 de	
nachtmis	bij	te	wonen.	Ik	vond	haar	zus	wel	leuk	en	besloot	mij	die	avond	eveneens	in	
die	 dorpskerk	 te	 vervoegen,	 in	 de	wetenschap	bovendien	dat	 de	moeder	 van	de	 twee	
zussen,	een	vrome	weduwe,	na	afloop	in	haar	huis	heerlijke	plakken	kerstbrood	met	veel	
amandelspijs	en	roomboter	zou	serveren.	Gezien	de	culinaire	avonturen	waarvan	u	mij	
zojuist	deelachtig	maakte,	 realiseer	 ik	mij	 ineens	dat	u	ook	een	paap	zou	kunnen	zijn.	
Erst	das	Fressen,	immers.	

U	mag	het	best	weten,	mijnheer	Van	Amerongen:	ik	droom	nog	weleens	van	die	
mis	 als	 ik	 zwaar	 getafeld	 heb.	 Terugkijkend	 kan	 ik	 maar	 één	 ding	 concluderen:	 het	
rooms-katholicisme	verkeerde	destijds	 in	een	nog	grotere	crisis	dan	 tegenwoordig.	De	
nachtmis	bleek	onder	 invloed	van	de	 tijdgeest	 tot	een	beatmis	omgetoverd.	 Jazeker,	 ik	
ben	serieus:	een	beatmis.	Vlak	voor	het	altaar	had	meneer	pastoor	een	popgroep	laten	
posteren,	die	uit	 alle	macht	de	nauwelijks	 te	 verhapstukken	moderne	psalmen	van	de	



toen	al	angstaanjagend	zijige	Huub	Oosterhuis	–	Trijntje	was	er	nog	niet	eens	–	 in	een	
modern	 jasje	 trachtte	 te	 hijsen.	Wat	 een	 gejengel	 van	 die	 elektrische	 gitaren,	wat	 een	
gestamp	op	dat	drumstel,	wat	een	geschreeuw	van	de	zangers.	En	door	wie	werd	de	mis	
geleid?	Door	meneer	pastoor	inderdaad,	een	priester	in	een	spijkerbroek	en	een	coltrui	
in	dit	geval,	die	lak	had	aan	het	celibaat:	zijn	vriendin	zat	met	hun	liefdesbaby	op	schoot	
op	de	eerste	rij.	

Ik	heb	slechts	één	sneetje	kerstbrood	genuttigd	na	afloop.	
En	wel	twaalf	glazen	glühwein.	

	

	
	

ARTHUR	
	

Rob,	waarom	begin	je	nou	weer	over	drank?	Die	ouwe	duivel!	Weet	je	waarom	ik	
zo	bang	ben	voor	deze	dagen?	Dat	alles	weer	terugkomt,	mijn	geschiedenis	met	de	detox	
van	de	beruchte	Jellinek-kliniek	in	020	-	Oud-Zuid.	Ik	nam	mijn	memoires	nog	even	door	
en	stuitte	op	deze	voor	mij	zeer	pijnlijke	tekst.	Leest	en	huivert.	Ik	hou	van	je,	ondanks	
alles.	Boas	festas!	
		

‘De	gezelschapsdame	 is	onverwacht	 snel	 verdwenen	en	 ik	 sta	voor	mijn	aloude	
dilemma:	 kruip	 ik	 op	 de	 laatste	 avond	 van	 het	 jaar	 vroeg	 onder	 de	wol	 of	wordt	 het	
comazuipen	met	mensonterende	gevolgen?	 Ik	 kan	natuurlijk	 ook	de	mohammedaanse	
jaartelling	hanteren,	dan	ben	ik	van	al	het	gezeik	af.	Kroegbaas	Willem	heeft	me	op	het	
hart	gedrukt	dat	 ik	naar	 zijn	 feest	moet	komen.	 ‘Vogel,	 je	bent	nu	 toch	weer	vrijgezel,	
dan	ga	je	toch	niet	in	je	nest	liggen	stinken	en	bovendien	was	je	er	met	Eerste	Kerstdag	
ook	al	niet	vanwege	al	dat	gedonder.	Fucking	partypooper.’	Jawel,	ouwe,	dacht	ik,	maar	
in	 jouw	 café	 komen	 nooit	 vrouwen,	 of	 in	 het	 beste	 geval	 weduwes	met	 protheses	 en	
snorren.	

Als	 ik	 vroeg	 naar	 bed	 ga	 moet	 ik	 de	 telefoon	 uitzetten	 omdat	 Willem	 en	 zijn	
maten	me	gaan	bellen.	Als	de	telefoon	uitstaat	komen	ze	meteen	naar	mijn	blokhut	met	
motoren	 en	 jeeps	want	 ze	maken	 zich	 toch	 al	 zoveel	 zorgen	 over	mij.	 Ik	 denk	 aan	 de	
dichter	 en	 wordt	 meewoedig:	 uren,	 dagen,	 maanden,	 jaren,	 vliegen	 als	 een	 schaduw	
heen!	Ach,	wij	vinden	waar	wij	staren,	niets	bestendigs	hier	beneên!	

Mijn	meest	 zinloze	 oudejaarsavond	was	 in	 de	 Jellinek-kliniek	 te	Amsterdam.	 Ik	
sloop	om	een	uur	of	negen	naar	mijn	slaapzaal,	die	ik	deelde	met	het	schuim	der	aarde.	
Voor	ik	op	mijn	brits	kroop,	keek	ik	nog	even	naar	de	verlichte	klokkentoren	boven	de	
bibliotheek	 aan	 de	 Roelof	 Hartstraat.	 Vanuit	 dat	 gebouw	 sprong	 Jan	 Arends	 zich	 te	
pletter.	Ik	woonde	vijftig	meter	van	de	bibliotheek	en	mijn	lief	hield	op	dat	moment	een	
leuke	fuif	in	onze	woonst.	Na	het	nodige	gesnotter	(de	ontwenning	viel	niet	mee)	viel	ik	
toch	in	slaap,	tot	ik	ruw	werd	wakker	geschud	door	de	nazi-zuster.		‘Doe	godverdomme	



niet	zo	ongezellig,	mijnheertje,	iedereen	zit	naar	Freek	de	Jonge	te	kijken	en	we	hebben	
oliebollen.	Je	komt	nu	naar	de	huiskamer.’	

Ik	weet	niet	wat	ik	toen	tegen	Brunhilde	geschreeuwd	heb,	maar	ze	heeft	me	niet	
meer	lastiggevallen	tijdens	mijn	twaalfdaagse	detox.	

Positief	 als	 ik	 ben,	 prijs	 ik	 mij	 rijk	 dat	 ik	 nu	 niet	 in	 Nederland	 ben	 met	 die	
jaaroverzichten	op	de	 treurbuis	en	 in	de	courant.	Daar	gaat	een	mens	enkel	maar	van	
aan	 de	 drank.	 Euforisch	 grijp	 ik	 de	 telefoon:	 ‘Willem,	 ik	 kom	 wel,	 maar	 drink	 enkel	
alcoholvrijbier.’	‘Wat?	Nou	dan	koop	je	dat	maar.’’	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


