Marjan

VOLKSSTAMMEN
MENSEN HATEN
JINGLE BELLS. DIE
ZITTEN MET HUN
KOP ONDER EEN
TAFELKLEEDJE
TE WACHTEN TOT
DE KERSTBOMEN
BUITEN LIGGEN

78

53 | 20

“Mama claimt maar één dag per jaar, hè. Alleen eerste kerstdag.”
“Ja, maar dat doet schoonpa ook. En vorig jaar waren wij hier.” Twee
dochters tegenover elkaar. De ene wil hier kerst vieren. Met iedereen
aan tafel. En de traditionele kerstquiz. De andere heeft er sinds twee
jaar een hele familie bij. Met schoonvader en nog een heleboel broers
en zussen die ook weer kinderen hebben en ook weer ouders. In het
ergste geval zelfs gescheiden ouders die allebei weer een nieuwe
partner hebben en halfbroers en halfzussen op de wereld hebben
gezet. Waardoor het kerstnetwerk dat zich over Nederland uitstrekt
almaar onoverzichtelijker wordt. Ingewikkelder. Pijnlijker ook soms.
“Hoe sterk hang jij aan eerste kerstdag?” vraagt dochter drie. Ik voel
lichte wrevel aan Jans kant en onderdruk de mijne. Ik zeg snel:
“Niet. Het is een keus die ik ooit maakte toen het leven al wel
gecompliceerd was, maar toch ook weer simpeler dan nu.”
“Zou je willen schuiven?”
“Daar moet ik over nadenken.”
We parkeren het onderwerp voorlopig en praten over werk en over
de corona-app. Als de kinderen weg zijn, bespreek ik de kerstclaim
met Jan. Behoedzaam. Want de kerstquiz is zijn kindje. Bovendien
vindt hij dat wij wel heel flexibel zijn. Dat we ons vaak schikken,
zonder aan te stippen hoe we ons daarbij voelen. Zoals Jan samenvat:
“Het kan soms te gek ook.” Dat zinnetje blijft nazingen. En het is
precies wat ik denk, als een dochter per app voorstelt om kerst op
vrijdag 11 december te vieren. Want: ‘Dan kan iedereen!’
Nu vind ík kerst nog leuk. Maar stel je voor dat je er de pest aan hebt?
En dat hebben heel wat mensen. Als je nu door deze Margriet bladert
en walgt van al die blije gezichten aan tafels vol waanzinnig gestyled
eten; je bent niet alleen! Volksstammen mensen haten Jingle Bells.
Die zitten met hun kop onder een tafelkleedje te wachten tot de
kerstbomen weer buiten liggen, klaar om ritueel te worden verbrand.
Mochten die ooit verzeild raken in een familie als de mijne, dan vieren ze op 11 december al kerst en met een beetje pech daarna nog een
keer of vier. Zelfs een diehard kerstfan als ik overweegt dan toch om
een acute voedselvergiftiging voor te wenden, na de krieleitjes op
11 december. Ik zet het volgende in de familie-app: ‘Wij organiseren
vanaf heden per jaar twee evenementen: kerstdiner op eerste kerstdag en De Langste Dag op 21 juni met barbecue. Aanmelding i.v.m.
catering twee weken tevoren. Alle claims zijn opgeheven.’
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