
Het draaiorgel. Een kerstsprookje 
 

 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 
 

Er was eens een heel oude man die wist dat hij niet lang meer te leven had. Hij lag op zijn bed 

in het verzorgingshuis en dacht: “Het is wel mooi geweest zo, je moet ook eens van ophouden 

weten. Gewoon ‘loslaten’, zoals ze dat zeggen, dat is de kunst.” Het was juist Kerstavond. 

Hij meende in alle eerlijkheid een deugdzaam leven te hebben geleid en nooit iemand voor het 

hoofd te hebben gestoten. Hij sloot zijn ogen en probeerde ‘alles los te laten’ (een uitdrukking 

die hij nog kende uit die gekke jaren ’70), maar er gebeurde helemaal niets. 

Hij deed zijn ogen weer open en zag de kamer waarin hij sinds enige jaren woonde. Veel viel 

er niet te zien – een bed, een kast, een wastafel, een plankje met wat boeken en een TV die hij 

nooit aanzette – en daarom sloot hij snel weer zijn ogen. 

Wederom gebeurde er niets. Hij liet zijn gedachten de vrije loop (ja kinderen, je moet per slot 

van rekening iets doen, als je helemaal alleen op je bed ligt) en dacht terug aan vroeger, want 

dat is iets wat oude mensen graag doen. 

Vreemd genoeg dacht hij niet aan zijn vrouw die enige jaren terug was overleden, en evenmin 

dacht hij aan zijn enige dochter die al jaren in Canada woonde en daar een bezet leven leidde. 

Verder terug gingen zijn gedachten en daar zag hij een kleine jongen, een kleine jongen die in 

zijn jeugd geregeld ziek was en dan enige dagen weg bleef van school. Om toch bij te blijven, 

las de jongen veel. Hij zat dan op een hoekje van de grote bank in de woonkamer, een deken 

om zich heen geslagen. Hij kon, als hij even van zijn boek opkeek, door het raam dan precies 

in het spionnetje zien wie of wat de laan in kwam lopen of rijden. 

Tegenwoordig heeft niemand meer een spionnetje, beste kinderen, dus ik moet jullie uitleggen 

wat dat precies is. Een spionnetje is een klein spiegeltje, dat met een ijzeren beugel bevestigd 

zit aan de buitenkant van het raam, en wel onder een zodanige hoek dat je, zonder je hoofd uit 

het raam te steken (want dat gold als niet erg netjes), kon zien wie er voor je deur stond als er 

werd aangebeld. Of je kon zien wie er de laan in kwam. Want ja, deze kleine jongen woonde 

in een mooie, oude laan. 

Gebeurde het altijd op een maandag? Of was het op een dinsdag? Nu, wat maakt het eigenlijk 

uit, dacht de man. Hij wist nog wel precies dat hij het draaiorgel altijd eerder hoorde dan dat 

hij het zag, want hij mocht dan wel ziekelijk zijn (je zult onderhand wel begrepen hebben dat 

de kleine jongen en de oude man dezelfde persoon waren), zijn gehoor was uitstekend. 

Hij ging overeind zitten, legde zijn boek opzij en keek in het spionnetje. Daar kwam het oude 

draaiorgel de straat ingereden. Eigenlijk was “ingeduwd” een beter woord, want een man met 

een geruite pet op zijn hoofd en gekleed in een oude manchester broek, een katoenen hemd en 

daarover een grijs vest (met zo’n klein riempje op de rug), duwde het loodzware orgel de laan 

in. Links en rechts van hem liepen twee precies gelijk geklede mannen op het trottoir met het 

orgel mee en belden aan bij iedere deur. Zij hadden een koperen centenbakje bij zich. En dan 

gebeurde het. 

De bewoners van de bovenhuizen deden hun raam omhoog en wierpen een cent of een stuiver 

naar beneden. De mannen vingen die behendig met hun centenbakje op, een waar kunststukje, 

waarop ze ongetwijfeld duizenden keren hadden geoefend. Ze keken naar boven en tikten aan 

hun pet. Daarna liepen ze door naar het volgende huis, waar zich dan het tafereeltje herhaalde, 



terwijl de fraaie klanken van hun orgel de laan vulden. De jongen genoot ervan. Even voelde 

hij zich niet langer ziek; een tijdloos gevoel van geluk doorstroomde hem. 

Speciaal moest de man terugdenken aan die ene keer. Het sneeuwde en het was koud, het was 

namelijk vlak voor Kerst. Kijk, daar komt het orgel en speelt een kerstliedje. De orgelmannen 

lopen door de laan en krijgen stuivers en centen toegeworpen. De jongen op de bank luisterde 

naar de muziek en neuriede de tekst van het liedje zachtjes mee: Nu zijt wellekome… 

 

*   *   * 

 

Er werd aan de deur geklopt. Petrus was juist een verdieping hoger bezig wat oude spulletjes 

op te ruimen. Wie mocht daar zijn? Gewoon je hoofd uit het raam steken om te kijken wie er 

voor de deur stond, dat was niet erg netjes, wist hij. Petrus boog zich daarom wat voorover en 

keek in het spionnetje dat naast het bovenraam zat. Hij moest even nadenken toen hij de oude 

man op de stoep zag staan, maar ineens wist hij het weer. Hij knikte, mompelde zacht: “mooi 

op tijd” en stommelde toen de trap af om voor deze welkome bezoeker de poort open te gaan 

doen. 

 

*   *   * 

 

De oude man opende zijn ogen en glimlachte. Vreemd; zijn eigen kamer was verdwenen. Hij 

bevond zich nu in een heel andere kamer, die hem ergens wel bekend voor kwam. Zorgeloos 

keek hij om zich heen. Wat gaf het? Hij luisterde verder naar de muziek van het draaiorgel uit 

z’n jeugd; tijdloos mooi. Het waren echt zalige klanken die, wat hem betrof, eeuwig mochten 

blijven klinken op de Plaats waar hij zich nu bevond en waar hij blijkbaar zeer welkom was... 

 

*  *   * 

 

En zo werd het Kerst. Het Kind kwam weer op aarde ter verlossing van ieder mens van goede 

wil. Dat zijn niet zo maar wat woorden, lieve kinderen, ze zijn waar voor wie er naar luisteren 

wil. Zie bij voorbeeld eens de oude man waarover ons verhaal ging. Vertelde ik jullie niet dat 

hij een uitmuntend gehoor had? Welnu, hij gebruikte zijn gave om te luisteren naar de mensen 

om wie hij gaf en om de dingen te horen waar het echt om gaat. Gebruik je eigen gaven in het 

leven ook goed, en verricht er goede werken mee. Dan ben je overal van harte welkom, en zal 

al het overige je – net als bij de orgelman – vanzelf worden toegeworpen! 

 

Een mooie Kerst toegewenst! 

 

De schrijvers. 

December 2014. 

 

 

 


