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Woord vooraf 
 

 

Oud ontmoet nieuw, ja zo kan deze kerstbundel, editie 2016, ongetwijfeld worden getypeerd. 

Want is er een oudere vorm van vertellen denkbaar dan een sprookje? Er was eens… In deze 

bundel zijn onze sprookjes en andere vertellingen die sinds 1995 verschenen, samengebracht. 

Lees ze voor aan uw kinderen, aan uw neefjes of nichtjes, aan de buurkinderen, etc. 

 

Tegelijk beluisteren wij al jaren de steeds weer terugkerende vraag: “Zijn er nog exemplaren 

te krijgen van jullie vorige kerstverhalen?” Steeds moesten we, helaas, ontkennend antwoord 

geven. Maar nu is er dan onze gloednieuwe en hypermoderne website op internet, waarop de 

kerstverhalen, de sprookjes en nog veel meer (!) op overzichtelijke wijze zijn samengebracht. 

Onze hartelijke dank aan John Hellewegen, de bouwer van de website, voor het uiterst fraaie 

resultaat. Zo ontmoet, Kerst 2016, het oude dan het nieuwe. Kortom: 

 

Bezoek onze website: www.knoops-producties.nl 
 

Overigens, wat betreft de inhoud zijn sommige sprookjes eigenlijk helemaal niet zo ouderwets 

te noemen. Sterker, sommige van de verhalen lijken, na herlezing, steeds moderner te worden. 

Wat te denken van “De herders”, geschreven in 1998? Zij verzetten zich tegen een vervroegde 

pensionering, ja ze willen zelfs veel langer doorwerken, en dat reeds in 1998! 

En is de aardige “jufrouw Gré” al niet in 1996 (!) de eigenlijke uitvindster van het zo moderne 

“de-klant-centraal-stellen”? Welnu, (her-)lees onze sprookjes en oordeelt u zelf. 

 

Tot slot: met de titel van het sprookje uit 2012 (De poppenkast) valt ons gehele oeuvre prima 

samen te vatten, zo menen wij, dit om de eventuele critici maar gelijk een stap voor te blijven. 

Veel leesplezier ermee! 

 

Wij wensen u en de uwen een goede Kerst en een voorspoedig 2017. 

 

Leo Knoops en Wim Knoops 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 2016. 

http://www.knoops-producties.nl/
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De kabouter; een bijzonder kerstsprookje 
 

 

Er was eens een kabouter die overdag woonde in de kelder van een grote 

verzekeringsmaatschappij. Hij zat in een leunstoel en rookte op zijn gemak een sigaartje. 

Soms nam hij een borrel, want ook een kabouter heeft zijn zwakke momenten. Maar als 

eenmaal de avond was gevallen, kwam hij overeind uit zijn luie stoel, doofde zijn sigaar en 

ging naar de direct boven zijn woonkamer gelegen afdeling Reserveberekening. De kabouter 

maakte dan alvast al het werk van de volgende dag voor de zwaar overbelaste medewerkers. 

Hij vond het namelijk zo zielig dat die allemaal zo hard moesten werken. 

 

De medewerkers waren hierover natuurlijk zeer verheugd. Iedere avond legden ze, voordat ze 

naar huis gingen, een groot pak speculaas voor de kabouter neer, voor bij de koffie. Je moet 

weten, dat kabouters over het algemeen heel graag speculaas bij de koffie lusten. 

 

Het waren kortom gelukkige tijden. De rekenaars van afdeling Reserveberekening hoefden 

zich niet meer de benen uit hun kont te hollen, en de kabouter kon iedere nacht onder het 

werken van de heerlijke speculaas genieten. Uit de automaat tapte hij er een lekker kopje 

koffie bij. 

 

Maar op een kwade dag werd dit ontdekt door de gemene afdelingschef. Hij was een enge 

man met een vettige stoppelbaard. Al een tijdje had hij zich afgevraagd waar al die pakken 

speculaas toch voor dienden die de opgewekte medewerkers iedere dag in de lunchpauze bij 

de bakker om de hoek kochten. 

 

“Scheer je weg, rotte kabouter!” schreeuwde hij. En hij trapte hem de zaal af. Het pak 

speculaas stampte hij tot gruis en gooide het in de prullenbak. 

 

Wel, dat vonden de rekenaars van afdeling Reserveberekening natuurlijk heel erg. Sommigen 

moesten zelfs een klein beetje huilen. En toen de kabouter niet meer terugkwam – de 

oudbakken geworden pakken speculaas hoopten zich op – vroegen de medewerkers zich 

bezorgd af: “Zou hij soms ziek zijn geworden? Arme kabouter!” 

 

En vanaf die dag moesten de arme medewerkers er weer keihard tegenaan om de enorme 

stapels dossiers te verwerken die de gemene chef iedere dag in grote hoeveelheden aansleepte. 

Grijnzend zat de engerd achter zijn patserig grote bureau en snauwde: “Sneller! Opschieten! 

Er komt nog meer!” De gezelligheid was vanaf die dag ver te zoeken op de afdeling. 

 

Maar een week later stierf de gemene chef plotseling aan de zwarte builenpest. Op zijn bureau 

vonden de verraste medewerkers de volgende ochtend een briefje, waarop in hele kleine 

lettertjes stond te lezen: 

 

Het is zijn eigen schuld, dan had-ie maar geen kabouter moeten schoppen. 

Hoogachtend, de kabouter. 

 

Nu, daar was natuurlijk niets tegen in te brengen. De medewerkers haastten zich in de 

lunchpauze naar de warme bakker en kochten een extra groot pak speculaas. Dat had de 

kabouter wel verdiend, vonden ze. Die avond legden ze het pak als vanouds weer op een 

bureau neer. Op een klein geel plakkertje schreven ze: “Voor de lieve kabouter.” 
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En ja hoor, die nacht kwam de kabouter weer op de afdeling, maakte al het werk en at met 

smaak de speculaas op. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 1995. 
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Juffrouw Gré; een bijzonder kerstsprookje 
 

 

In het centrum van de stad stond een hoog gebouw. Boven de deur stond in witte letters: 

“Verzekeringsmaatschappij”. Iedere ochtend liep het gebouw vol met ernstig kijkende 

mensen, die zware tassen droegen. Tegen de avond gingen ze weer naar huis; enkelen droegen 

dan nóg zwaardere tassen. In die tassen zat al het werk dat ze die dag niet af hadden gekregen. 

Dan hadden ze ’s avonds ook nog wat te doen. Het was dus wel logisch dat al die 

medewerkers somber keken. Want het was geen pretje, die verzekeringen. 

 

Mevrouw Van Kralingen echter was anders. Iedere ochtend kwam ze met een stralende 

glimlach op haar werk. In een heel klein tasje nam ze iedere dag alleen twee boterhammen, 

een appel en een banaan mee. Verder niets. Ze at de twee boterhammen, de appel en de 

banaan om twaalf uur op, las daarna op haar gemak de krant van een collega (die had geen tijd 

om de krant te lezen, want die werkte in de pauze door), en begon om één uur weer vrolijk 

aan haar werk. Als ze om vijf uur naar huis ging was het tasje van juffrouw Gré – zo mochten 

haar collega’s haar noemen – leeg, want haar eten was op en haar werk was af. Thuis kon ze 

dan op haar gemak een dikke trui breien en de parkiet verzorgen. 

 

Juffrouw Gré had de zorg over de uitkeringen van de pensioenen bij de 

verzekeringsmaatschappij. Werd iemand 65, dan zorgde zij dat ze op tijd hun geld kregen. 

Overleed er een man, dan regelde zij de uitkering van het weduwenpensioen voor de zielige 

weduwe, en soms ook de uitkering van het wezenpensioen voor de nog zieliger wezen. Ja 

lieve kinderen, zo gaat dat nu eenmaal in het leven. 

 

En nu was juffrouw Gré bijna zelf aan de beurt. Ze werkte al 48 jaar in dat hoge gebouw, en 

had nog maar één jaartje te gaan. Dan werd ze namelijk 65. Ze had al plannen om nóg een 

dikke trui te breien, en een tweede parkiet te nemen. Juffrouw Gré zag de toekomst met 

optimisme tegemoet. 

 

Na 48 jaar pensioenuitkeringen vond ze het wel mooi geweest. Trouwens, de laatste tijd 

begon de sfeer op kantoor wat minder te worden, vond ze. Zo was verleden jaar haar oude 

vertrouwde chef, de aardige meneer Van Berckel, vervangen door accountmanager Charles-

Victor van Brennikhofen, een nogal humorloos jongmens gekleed in een heel fout pak. 

 

Deze jongeman deed niets anders dan heel lange memo’s (een soort brieven) schrijven, vol 

met moeilijke woorden. Juffrouw Gré snapte er niets van: workflow, input-output, human-

resource-management, task force, mission statement, deadline, span of control, target, 

enzovoort. 

Gelukkig bezat juffrouw Gré een grote prullenbak; daar liet ze elke dag de blaadjes van 

Charles-Victor in glijden en ging rustig verder met haar werk. De klanten van de 

verzekeringsmaatschappij moesten immers op tijd hun pensioen krijgen, dacht juffrouw Gré. 

Dan had ze geen tijd om die onzin te lezen! Nu, daar had ze natuurlijk groot gelijk in. 

 

Na enkele weken kreeg ze trouwens door dat Charles-Victor van Brennikhofen wel veel dure 

woorden gebruikte, maar eigenlijk nogal weinig snapte van het uitkeren van pensioenen. 

Want daar kwam nog heel wat bij kijken. Juffrouw Gré wist dat uitstekend, want ze deed het 

al 48 jaar. 
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Het zal duidelijk zijn dat juffrouw Gré en de accountmanager niet veel met elkaar te bepraten 

hadden. Juffrouw Gré begreep al die rare woorden niet, de accountmanager had niet veel 

verstand van verzekeringen. De gezellige tijden met meneer Van Berckel – ze dronken vaak 

samen een kopje thee zo rond half drie ’s middags – waren voorgoed voorbij. 

 

Maar het werd nog erger. Op een kwade dag verscheen Charles-Victor aan haar bureau met de 

nare mededeling dat mevrouw Van Kralingen in het geheel geen pensioen zou krijgen! Haar 

gegevens waren helaas uit de computer verdwenen! Dat gebeurde nu eenmaal zo af en toe! Er 

was niets aan te doen. En geen gegevens betekende: geen pensioen! En weg was de jeugdige 

accountmanager weer; hij was toch al te laat voor de kick-off sessie van het management-

game, mompelde hij nog. 

 

Die avond zat de anders zo vrolijke mevrouw Van Kralingen somber in haar gemakkelijke 

stoel bij de kachel. Ze had al drie keer een steek laten vallen in haar breiwerk. Ook de parkiet 

keek sip voor zich uit en zong die avond niet, want hij begreep dat hij op deze manier wel kon 

fluiten naar de toegezegde collega-parkiet. 

 

Wat er precies mis kon zijn gegaan was niet te bevatten. Het moest te maken hebben, peinsde 

juffrouw Gré, met de overgang op een naar zeggen nog beter, geavanceerder 

computersysteem, zoals meneer Van Brennikhofen haar onlangs had uitgelegd. 

Hij had daarbij vreselijke woorden gebruikt, zoals een mismatch tussen diverse 

procesmodelleringstools, technische workflow-implementatie en data-deleting, destruction of 

files en extreme stupidity. 

 

Eén ding wist ze zeker: bij haar oude chef, meneer Van Berckel, zou dit nooit gebeurd zijn. 

Ze legde haar breiwerk neer en keek roerloos voor zich uit, want plotseling had ze zich iets 

herinnerd. Nadat het nieuwe computersysteem was ingevoerd was de hele 

kaartenbakadministratie vernietigd. Maar meneer Van Berckel had destijds, misschien als 

souvenir, een paar dozen met kaarten mee naar huis genomen. Zou háár kaart misschien… Ze 

stond op en pakte het telefoonboek. 

 

Zo liep natuurlijk alles nog goed af, en zo hoort het ook in een sprookje. Als nu mevrouw Van 

Kralingen ’s morgens, onder tweestemmig parkietgezang, haar kopje koffie drinkt, denkt ze 

dankbaar terug aan de goed-bewaarde stamkaarten van meneer Van Berckel, want 

ouderwetsche degelijkheid, daar kan geen infoplan-datapakket of hoe die rommel ook heten 

mag tegenop. 

 

En meneer Charles-Victor van Brennikhofen? 

 

Zijn straf was vreselijk. Hij moest zijn grijze pak inleveren en mocht een jaar lang geen 

memo’s meer schrijven. Maar omdat er  tegenwoordig heel veel Van Brennikhofens 

rondlopen bij de verzekeringsmaatschappij viel dat niet erg op. Maar als we afspreken dat 

iedereen met die memo’s doet wat mevrouw Van Kralingen ermee deed, nu, dan komt ook dat 

op den duur wel goed. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 1996. 
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De nieuwe dwergenkoning; een bijzonder kerstsprookje 
 

 

In een groot bos, hier ver vandaan, leefde een groep dwergen. Ze werkten de hele dag hard en 

keerden ’s avonds moe maar voldaan naar hun huisjes terug, om daar de avond in gepaste 

ontspanning door te brengen. En iedereen was gelukkig en tevreden. 

Maar op een kwade dag kwam hier verandering in. Hun stokoude koning stierf, en er kwam 

een nieuwe koning, die zo zijn eigen ideeën had. 

Vooruitstrevende, moderne ideeën  waren het, en zo kon het gebeuren, dat bij alle dwergen 

een memo werd bezorgd (ieder een afzonderlijk exemplaar) van de volgende, vreselijke 

inhoud. 

 

Het Zuiderbos, maandag 22 december 1997 

 

Aan de dwergen van kantoor ZB. 

 

Zoals jullie weten is de markt voor paddenstoelen, zwammen en glimstenen voortdurend in 

beweging. Dat vereist van ons een flexibele organisatie. Het Noorderbos is een greenfield. 

Daar moeten we op inspelen. Bedreigingen moeten we zien als kansen en uitdagingen. 

Succesfactoren (“Do Wells!”) moeten we verder uitbouwen, en verbeterpunten daadkrachtig 

aangrijpen. 

Binnenkort zal een overplaatsing van een nog te bepalen aantal dwergen plaatsvinden van 

ons kantoor Zuiderbos (ZB) naar ons nieuw te openen kantoor Noorderbos (NB). De 

voorwaardenscheppende referentiekaders zijn reeds in het nieuwe organisatieplaatje 

geïmplementeerd, en aan de OR ter goedkeuring voorgelegd. Follow-up is: de monitoring van 

de strategie! 

Begin volgend jaar al start de partiële recrutering op het niveau van het derde en vierde 

echelon leidinggevende dwergen. U volgt dan zo spoedig mogelijk op basis van outplacement. 

Wij reken op u! 

 

De nieuwe dwergenkoning 

 

Het memo besloot met een onwaarschijnlijk ingewikkeld schema vol namen en pijlen. 

 

Grote verslagenheid maakte zich na lezing van dit stuk van de dwergen meester. Geen van 

hen wilde naar het Noorderbos worden overgeplaatst. Het was een ver en vreemd oord, en er 

gingen geruchten dat er een nare toverkol woonde. Velen woonden al meer dan honderd jaar 

in het Zuiderbos, en wilden natuurlijk hun vertrouwde omgeving niet in de steek laten. Goede 

raad was dus duur, tot Jodocus, de slimste der dwergen, een list bedacht. 

Per e-mail zond hij de tekst van het memo naar de heks in het Noordeerbos, en hij voegde er 

nog een zelf-verzonnen stuk aan toe, waaruit bleek dat het nieuwe kantoorpand van de 

vooruitstrevende kabouterkoning precies op de plek was gepland waar de hut van de heks 

stond. Dat was uiteraard niet waar, maar het werkte wonderwel. 

Nog diezelfde nacht klom de heks op haar bezem en vloog met de snelheid van een straaljager 

naar het dwergenbos. Bij de residentie van de nieuwe koning aangekomen maakte zij een 

fraaie landing, zette de bezem tegen een boom en klopte aan. 

De koning deed zelf open, en schrok verschrikkelijk toen hij de heks zag staan, maar het was 

al te laat. Het afschuwelijke mens mompelde enige vreselijke toverspreuken, en voor de 

koning besefte wat er gebeurde was hij in een pad veranderd. 
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Natuurlijk was dit de bedoeling van Jodocus geweest. Hij had achter een dikke boom de 

wacht gehouden en alles gezien. 

 

*   *   * 

 

Zo liep – gelukkig – alles goed af. De dwergen belegden een grote vergadering, waarin ze tot 

het besluit kwamen dat het nergens voor nodig was om een nieuwe koning te benoemen, waar 

je toch alleen maar ellende mee beleefde. 

De volgende dag gingen ze, als vanouds, weer gewoon aan hun werk, en keerden ’s avonds 

moe, maar voldaan weer terug naar hun huisjes waar ze tevreden hun pijpjes rookten of een 

goed boek lazen. En ze leefden daar, in hun eigen bos, nog lang en gelukkig. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 1997. 

 

 

 

 
 

De dwergen belegden een grote vergadering… 
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De herders; een bijzonder kerstsprookje 
 

 

Het was in de dagen van het tweede kabinet-Kok, toen Beatrix gebiedster der Nederlanden 

was, haar collega Albert II tiran van België en Elizabeth II heerseres over het Rijk der Britten, 

dat er een besluit van een der satrapen des rijks, Witteveen genaamd, verscheen, dat alle 

pensioenregelingen gewijzigd dienden te worden. 

Hierop gingen alle verzekeringsadviseurs op reis, ieder naar zijn eigen klanten, om dit besluit 

te verkondigen, en er hun voordeel mee te doen. 

 

*   *   * 

 

Zo ook verzekeringsadviseur E. Zabulon uit Meppel. Het besluit kwam voor hem als een 

geschenk uit de hemel. Want de regeling van de Stichting Pensioenfonds Herders & 

Schaapskooihouders (SPHS), die hij in portefeuille had, was al 40 jaar niet meer gewijzigd. 

Dat de herders gewoon tevreden waren, en geen veranderingen wensten, dat wilde er bij E. 

Zabulon niet in. 

“Nee, flauwekul, nonsens zeg!” riep hij opgeruimd. “Die herders! Saaie club! Al 2000 jaar en 

langer hetzelfde werk… Natuurlijk willen ze veranderen. Alleen, daar hebben ze een beetje 

hulp bij nodig. En die hulp, die geef IK, verzekeringsadviseur E. Zabulon te Meppel!” 

Hij riep zijn secretaresse. “Flexibiliteit & Modernisering, daar gaat het om. Een prepensioen, 

dat is toch wel het minste.” 

En zonder verder te aarzelen dicteerde hij zijn secretaresse een brief, gericht aan Actuarieel 

Adviesbureau ‘Het Oosten’, met het verzoek om op korte termijn de nodige 

proefberekeningen te maken. De heer E. Zabulon voorzag een profijtelijke decembermaand. 

 

*   *   * 

 

Drs. G. Balthasar van Actuarieel Adviesbureau ‘Het Oosten’ las met gefronst voorhoofd de 

fax, die zijn collega Caspar van Daalen hem zwijgend had overhandigd: 

 

Beste Gerard, 

 

Tot ons ongenoegen hebben wij vernomen dat problemen zijn opgetreden bij de berekeningen 

om te komen tot flexibilisering van de Stichting Pensioenfonds voor Herders. 

Hierbij nodigen we je uit aanwezig te zijn bij de vergadering van de Bond van Herders in café 

‘De Ster’ te Dwingeloo om e.e.a. toe te lichten. 

Ik acht de gang van zaken uitermate teleurstellend en hoop op een bevredigende verklaring 

van jouw kant. 

 

Groeten, 

 

E. Zabulon 

Verzekeringsadviseur – Meppel 

 

*   *   * 

 

Die avond in café ‘De Ster’ was een merkwaardige, wellicht zelfs een historische. 

Het was er warm en vol, en de rook was er te snijden (geen sigarenrook overigens, maar 

wierook; Caspar van Daalen had de merkwaardige gewoonte om overal waar hij kwam 
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wierookstaafjes te branden; dat gaf een leuke sfeer en rook aangenaam, al vond niet iedereen 

dat). 

Ondanks de aanlokkelijke cijfers van Bureau ‘Het Oosten’ bleek onder de herdersdelegatie 

(o.l.v. Jacob Laban) een opmerkelijke onwil te heersen om het idee van een vervroegde 

pensionering te aanvaarden. 

“Wie?” zo kon men later in de notulen lezen, “wie was hier over begonnen? Moeten wij,” 

aldus de heer Laban, “soms blij zijn met het vooruitzicht om ons bestaan op de grote stille 

heide, waar men gelukkig is met zijn schapen en zijn trouwe hond, te moeten inruilen voor het 

lopen achter een winkelwagentje, en thuis kijken naar TV-programma’s van en voor 

zwakzinnigen?” 

Het werd laat, die avond, ja het werd nacht. Een aantal collega-herders, die toevallig (niet ver 

van Dwingeloo) bij nacht in het veld lagen, en daar vol trouwe de wacht over hun kudde 

hielden, was op de hoogte van de onderhandelingen gebracht en zeiden tot elkander: “Laten 

wij ons naar Dwingeloo begeven, om te horen hoe het afloopt.” 

Daar aangekomen was juist bij allen het licht doorgebroken. Na kort intern overleg tussen de 

vertegenwoordigers van ‘Het Oosten’ was het wijze en volkomen unieke besluit genomen om 

in de gehele pensioenregeling niets te veranderen! Nog nooit eerder was bij 

pensioenbesprekingen, waar ook ter wereld, iets dergelijks gebeurd. En op dat moment waren 

de consequenties nog slechts vaag te overzien: een enorme daling van de werkdruk bij 

verzekeringsmaatschappijen, en een evenredige toename van plezier in het werk, waardoor 

weer een beter dienstbetoon aan verzekerden mogelijk werd, onthaasting, einde van stress en 

ongenoegen, en een onafzienbare hoeveelheid alternatieve mogelijkheden, zoals verbetering 

van de automatisering, kortom een gulden toekomst leek te gloren. 

 

Van allen maakte zich een stemming van vrede en vriendschap meester. Slecht één klein 

probleem diende nu opgelost te worden. 

 

Drs. Balthasar stootte zijn collega mr. Maxentius Melchior aan. 

“Zeg Max, dat kerstpakket… wat doen we daar nu mee?” Hij wees naar Caspar van Daalen, 

die een grote doos achter zich had staan. 

Melchior haalde zijn schouders op. “Tja, daar vraag je me wat… Wie heeft er een idee?” 

“U wilt tòch een advies?” vroeg Zabulon hoopvol. “Wat is het probleem?” 

Balthasar schraapte zijn keel. “U moet weten, wij van Actuarieel Adviesbureau ‘Het Oosten’ 

hebben in de decembermaand de mooie gewoonte om, na een succesvolle afhandeling van 

zaken, een kerstpakket cadeau te doen aan onze klanten. Daar kan dus nu geen sprake van 

zijn.” 

“Oh… Wat zit er dan in?” 

“Hm… tot voor kort de gebruikelijke zaken, zoals instant-chocomel, Franse kaas, keiharde 

nootjes, eendenlever-mousse, imitatie-krab en jam van een terecht onbekend merk. Maar daar 

zijn we mee opgehouden. We kregen teveel klachten over darmaandoeningen en andere 

onsmakelijke gevolgen, en dat ging ons op den duur klanten kosten. Vandaar. We hebben nu 

iets heel anders verzonnen. Geen cadeaubonnen, maar keiharde valuta. Goud dus. En Van 

Daalen stopt er natuurlijk altijd wierook bij: een vaste gewoonte van ‘m. En dan, niet te 

vergeten: mirre! Dat doet het altijd geweldig.” 

De Drie Wijzen van ‘Het Oosten’ stonden op en begonnen hun jassen aan te trekken. De 

herders en de heer Zabulon volgden hun voorbeeld. Sigaren werden gedoofd, stoelen 

verschoven en handen geschud. 

 

*   *   * 
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Buiten was het koud maar helder. Sterren schitterden aan het firmament. Het Drentsche 

platteland lag bedekt onder een dik pak sneeuw. In de verte beierden vroom de kerkklokken, 

die de nachtmis aankondigden, want het was Kerstnacht. 

 

De oudste der herders, Jacob Laban, nam drs. Balthasar terzijde. Beleefd vroeg hij: “Mag ik u 

iets vragen?” 

De Wijze knikte. 

“Nu, weet u, iets verderop” – hij wees in de verte – “staat op de hei een heel tentenkamp, vlak 

bij de plek waar onze kudden grazen. In die tenten verblijven vluchtelingen. Asielzoekers uit 

Noord-Kalmukkië. Zojuist is daar een vrouw bevallen. Nu dacht ik zo… als u iets goeds wilt 

doen met uw kerstgeschenken…” 

Het gezicht van Balthasar klaarde geheel op, begon zelfs te stralen, en ook mr. Melchior en 

Caspar van Daalen knikten instemmend. 

“Een mooie gedachte, meneer Laban. Wijst u ons de weg, dan gaan we meteen.” 

 

*   *   * 

 

En zie, Laban ging voor hen uit, totdat ze kwamen op de plaats waar het kind was. Dan traden 

zij de tent binnen en vonden het kind en zijn moeder. Ze openden hun pakket en boden de 

geschenken aan: goud, wierook en mirre. 

(Wat dat laatste eigenlijk is? Het is de gebruikelijke militaire afkorting voor een zogenaamd 

survivalpakket, zeer geschikt bij verblijf te velde, in tenten en zo, inhoudende: Macaroni, 

Instant koffie, Rijst, Rookartikelen en Erwtensoep in blik.) 

 

Ze bleven daar nog een tijdje, en nadat ze tenslotte afscheid hadden genomen van de heer 

Laban keerden ze langs een andere weg naar huis terug, want ze wilden niet het risico lopen 

de heer E. Zabulon die nacht voor een tweede keer tegen te komen. 

 

En zo voltrok zich in die Kerstnacht een wonder: de pensioenregeling van de Herders bleef 

ongewijzigd. Maar verder bleef de bedrijfstak van de heer E. Zabulon groeien en bloeien. De 

herders echter keerden voldaan terug naar hun rustige, stressloze heidevelden, en hoedden er 

als vanouds hun schapen. Want dingen – uit tevredenheid met een bestaande situatie – 

ongewijzigd in stand laten is voorbehouden aan de eenvoudigen van geest. 

Maar aan hen behoort het Koninkrijk. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 1998. 
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Het echte millennium-probleem 
 

 

Er was eens een hele grote verzekeringsmaatschappij, die plannen koesterde nòg groter te 

worden. Maar aangezien de andere verzekeringsmaatschappijen in het land toevallig hetzelfde 

plan hadden ontwikkeld, was dat nog zo gemakkelijk niet. Een extra zware inspanning van het 

voltallige personeel was daarom dringend gewenst, zo verordende de directie van die hele 

grote verzekeringsmaatschappij; een extra inspanning bovenop de reeds eerder afgekondigde  

inspanning voor het millennium-probleem. Daarnaast diende uiteraard het gewone werk (en 

dat was al niet weinig) gewoon door te gaan. 

Wat dat millennium-probleem wel mocht zijn? De angst dat de computers het aan het begin 

van het nieuwe jaar zouden begeven. Niemand die het met zekerheid kon zeggen, ook de 

heren van de directie niet, terwijl die er toch eigenlijk voor betaald kregen om alles te weten. 

Maar nee, ook zij wisten het niet. 

En zo zaten deze heren (dames ontbraken, saai genoeg, geheel) van de directie aan een grote 

ronde tafel (een zogenaamde directietafel), rookten dure sigaren, en keken zorgelijk voor zich 

uit, want, zoals gezegd, ze wisten het niet. 

“Laten we een extern adviesbureau inhuren,” riep er een na lang nadenken. 

“Daar hebben we er al vijf van in huis,” wierp een ander tegen. 

Er viel een lange stilte. 

“Een Task Force formeren dan?” opperde een derde, maar de anderen schudden hun hoofd. 

“We kunnen er ook een mèpje van maken,” meende een vierde. “Dat ging vroeger toch altijd 

goed!” Maar naar hem werd in het geheel niet geluisterd. 

“Maar iets zullen we toch moeten doen,” zei tenslotte de voorzitter van de directie. 

“Daar ben ik het mee eens, voorzitter,” zei de man naast hem. “Beter iets dan niets.” Hij wilde  

hogerop en had er daarom een gewoonte van gemaakt de voorzitter altijd gelijk te geven. 

“Laten we een memo schrijven,” besloot de voorzitter na lang nadenken. 

“Goed idee, een memo schrijven,” echode de man die hogerop wilde. 

En daar de anderen in het geheel geen ideeën hadden, besloten ze een memo te schrijven. 

 

De volgende morgen - het was de laatste dag van het jaar - troffen alle medewerkers van de 

hele grote verzekeringsmaatschappij een memo op hun bureau aan. Ze lazen: 

 

“Beste medewerkers, 

 

Met z’n allen kunnen we de klus klaren. Resultaatgericht de schouders eronder. De klant staat 

centraal. Een extra inspanning in deze wel zeer buitengewone tijden. We rekenen op u! 

 

De directie van de H.G.V. (de hele grote verzekeringsmaatschappij).” 

 

Die middag – het liep tegen de klok van vieren – kwam de directie van de H.G.V. nogmaals 

bijeen. Allen waren tevreden over het memo. Ze knikten elkaar instemmend toe, doofden hun 

sigaren en gingen naar huis, want de avond viel. Het was de laatste avond van het jaar. 

 

*    *    * 

 

En zo kwam het dat op Oudejaarsavond grote aantallen medewerkers in het pand van de hele 

grote verzekeringsmaatschappij achterbleven om op de computers te letten. Wat dat dan wel 

precies in mocht houden? Ja kinderen, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet precies, maar neem 

maar van mij aan dat het vreselijk ingewikkeld werk is. 
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Een van die computermedewerkers was Jozef. Hij zat alleen op de 42
e
 etage, keek uit het 

raam en zuchtte. Ook hij had zojuist het memo van de directie gelezen. Achter hem zoemden 

en knipperden talloze computers. Het was zijn taak die in de gaten te houden. 

Andermaal keek Jozef uit het raam. In de diepte zag hij duizenden lichtjes, want het gebouw 

stond in het centrum van een grote, moderne stad. Aan de hemel schitterden vele sterren. 

Maar Jozef kon maar aan één lichtje denken, daar, tussen al die duizenden anderen. Het was 

het licht dat scheen door het raam van een kleine flat, niet eens zo ver hier vandaan. Achter 

dat raam zat zijn vrouw, met hun kind, dat juist vorige week was geboren… Kon hij maar bij 

hen zijn. Maar nee, het directiememo aangaande het millennium-probleem was duidelijk. 

 

Jozef draaide zich om en keek naar de vele beeldschermen, en vervolgens naar de wandklok. 

Tien uur… nog twee uur, en dan… 

 

Er weerklonk een kort, gedempt pingeltje. Alsof iemand ergens, heel ver weg, een klok had 

laten slaan. 

Jozef keek verbaasd naar zijn beelscherm, waarop een boodschap was verschenen. De tekst 

was duidelijk leesbaar, maar het was geen Nederlands. Wat dan wel? Hij keek naar de andere 

beeldschermen binnen zijn blikveld, en zag dat ze alle de zelfde tekst vertoonden. Die luidde: 

 

“Divitiae Terrae non perducunt ad felicitatem veram. 

Non sunt condignae ad futuram Gloriam aeternam.” 

 

De tekst kwam Jozef, die in zijn jonge jaren nog een geregeld kerkganger was geweest, vaag 

bekend voor. Het leed geen twijfel of het was Latijn. Hoe kwam dat op alle beeldschermen 

die hij kon overzien terecht? 

Was er, zo vlak voor de jaarwisseling, een computervirus actief geworden? 

 

Hij belde het nummer van de Helpdesk. 

“Goede avond,” klonk de stem van een man die hij niet kende. Een ouder iemand, zo te horen. 

“Met Lucius. Kan ik u ergens mee helpen?” 

“Ook goede avond,” zei Jozef. “Zojuist verschijnt hier een vreemde tekst op al onze 

beeldschermen. Ik weet niet wat het betekent, maar het lijkt me Latijn. Hebt u enig idee waar 

dat vandaan komt?” 

“Zeker,” zei de ander vriendelijk. “Het is inderdaad Latijn. De vertaling luidt: Aardse 

rijkdommen leiden niet tot het ware geluk. Ze wegen niet op tegen de toekomstige eeuwige 

glorie.” Hij lachte zacht. “En waar het vandaan komt? Bij mij vandaan. Zo direct vangt het 

jaar 2000 aan. Daarmee gaan we ons Tweede Millennium besluiten. Een prachtig jaar om 

eens aan iets anders te gaan denken dan aan het verdienen van steeds meer geld, liefst in een 

zo moordend mogelijk tempo, vierentwintig uur per etmaal. Daarom zit ik hier. Uw collega’s 

hebben in hun grote ijver de computers ontdaan van de millennium-bug. Welnu, ik heb hem er 

weer in gestopt.” 

Jozef was even sprakeloos. Toen riep hij verbijsterd: “Maar… maar… wie ben u dan?” 

“Gewoon, een Boodschapper,” zei Lucius. “Ik moet van mijn Baas af en toe de mensen wat 

simpele dingen voorhouden, die ze anders dreigen te vergeten. Maak u geen zorgen. U kunt 

verder trouwens niets doen. Gaat u naar huis, naar uw vrouw en kind. Dat geldt ook voor uw 

collega’s. En alvast een gelukkig nieuw jaar!” 

 

Een klik, en de verbinding was verbroken. 
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Jozef legde de hoorn op de haak en keek uit het raam. Even leek het er op dat dat ene lichtje, 

dat hij al de hele avond in de gaten had proberen te houden, feller oplichtte. Het was het raam 

waarachter zijn vrouw Maria op hem wachtte, het kind op haar schoot. 

Hij stond op. Een wonderlijk gevoel doorstroomde hem. “Naar huis,” mompelde hij. 

Een enorme rust daalde over hem heen. Hij knoopte zijn jas dicht, pakte zijn tas en liep naar 

de hal waar zich de lift bevond. Vergezeld van zijn talloze collega’s, tot wie de Boodschap  

eveneens was doorgedrongen, verliet hij het gebouw van de hele grote verzekeringsmaat-

schappij en liep naar huis, waar zijn vrouw en kind op hem wachtten. 

 

*    *    * 

 

En om middernacht doofden in het gehele gebouw alle beeldschermen. En alle computers 

waren dood. Als een pier. Reeds na enkele minuten begon de eerste telefoon te rinkelen. 

Daarna volgden, de een na de ander, de overige toestellen. Maar er was niemand om ze op te 

nemen. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 1999. 
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De wondertuin 
 

 

In een buitenwijk van een grote stad lag een klein parkje. Er stonden mooie, oude bomen, 

fraaie sierstruiken en er waren wat bloemperken. Ook waren er bankjes waar de mensen, die 

het parkje bezochten, graag gebruik van maakten. Want het was er altijd goed toeven. 

Niemand wist precies waardoor het kwam, maar het was een feit dat ieder die het parkje 

bezocht, al was hij nog zo humeurig of gestresst, er een uurtje of zo later als herboren weer uit 

kwam. 

Aan de bloemen of planten was weliswaar niets bijzonders te zien, maar het park ademde een 

geheimzinnige sfeer waardoor de mensen die er wandelden, of op de bankjes zaten, hun 

zorgen vergaten en een gevoel van rust en vredigheid kregen. 

Waar kwam dat dan door? Was er een aanwijsbare oorzaak? We kunnen het nu wel onthullen: 

het was het werk van de tuinkabouter. 

De tuinkabouter van het stadsparkje was niet van steen of plastic. Neen, het was een èchte 

kabouter, die onder de oudste en dikste boom van het park woonde, en ‘s avonds laat, als het 

hek dicht was, er op uittrok met een heel klein kruiwagentje. Daarmee trok hij van boom naar 

boom, van struik naar struik, van gazon naar gazon. Wat hij precies deed was een raadsel, 

maar het is een feit dat de door hem behandelde bomen en planten iedereen op 

wonderbaarlijke wijze gelukkig maakten. 

Overdag liet de kabouter zich niet zien, maar twee mannen van de Gemeentelijke 

Groenvoorziening hadden ooit bij toeval ontdekt waar hij woonde. Het waren goedmoedige 

kerels, waar de kabouter niet bang voor hoefde te zijn, maar ze waren alleen zo dom geweest 

om hun baas, gemeenteambtenaar Drogemans, op de hoogte te brengen. 

Dit was een drukbezet man, die zelf nooit tijd had om eens een uurtje in een parkje van de 

natuur te genieten, of een boek te lezen. Het enige wat hij ooit las waren zakelijke memo’s en 

de beursberichten. 

Het bericht dat er in het park een tuinkabouter werkte had hem niet met verbazing, noch met 

vreugde vervuld. Hij had het slechts administratief verwerkt, en de gevolgen bleven niet uit. 

Op een dag in november ontving de tuinkabouter een envelop. Erin zat een pak papier. Het 

was verkleind gekopieerd, maar niettemin was het een lijvig pakket. Een aan hem 

geadresseerde brief zat erbij. De tuinkabouter zette zijn leesbril op, en las het volgende: 

 

“Hoi, 

 

Het nu volgende is van groot belang voor je. Er is een nieuwe CAO voor tuinpersoneel, en die 

geldt ook voor jou! 

Ik het kader daarvan gelden voortaan andere arbeidstijden, en nu moeten we zo gauw 

mogelijk van je weten welk rooster voor jou toegepast moet worden. 

Je kunt kiezen voor 36, 37 of 38 uur per week, en afhankelijk daarvan je ATM-uren of 

middagen of dagen vaststellen. In totaal heb je keus uit 48 mogelijkheden. Vul dus bijgaand 

schema in en stuur dat binnen drie dagen terug. 

 

Doei, 

 

John Drogemans, Manager Employability, Human Resources & Operational Task Force. 

 

Langzaam zette de kabouter zijn leesbril af, en liet de vele bladzijden van het “bijgaand 

schema” langs zijn duim ritsen… 
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*   *   * 

 

De winter verstreek, het werd weer voorjaar, en nu gebeurde er iets vreemds: de takken van 

de bomen en struiken in het parkje bleven kaal. Er groeiden geen nieuwe bladeren aan, en ook 

bloeiden er geen bloemen meer in de gazons. Mensen die het park bezochten bleven er niet 

lang, want van de vroegere mysterieuze en gelukkig makende sfeer was niets meer te 

bespeuren. 

De mannen van de Groenvoorziening probeerden er nog aan te doen wat ze konden, maar 

niets hielp, en ze vermoedden wel wat de oorzaak was: de tuinkabouter was spoorloos 

verdwenen, en ze wisten dat hij nooit meer terug zou keren. 

En op een dag verschenen bulldozers, die het terrein bouwrijp moesten maken voor een paar 

blokjes betaalbare woningen. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 2000. 
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Woord vooraf 

 

Lieve kinderen, en andere lezers, 

 

Sprookjes zijn niet waar, dat weten jullie natuurlijk wel. Maar toch lezen we ze graag, want 

meestal lopen ze goed af, en wie wil dat nou niet? Ook het nu volgende sprookje is daarop 

geen uitzondering en loopt goed af, dus wees niet bevreesd, alleen, of je het nu wilt geloven 

of niet … het is ook echt gebeurd! Ga er maar eens goed voor zitten, want een dergelijk 

sprookje, dat krijg je niet iedere dag te lezen. Veel plezier ermee toegewenst! 

 

De sprookjesverteller 

 

 

De man aan het raam 
 

Een waar gebeurd sprookje 

 

Er was eens een man die werkte in een groot kantoorgebouw in het centrum van de stad. Hij 

begon al vroeg in de ochtend, en stopte pas laat in de avond. Dan ging hij naar huis, maar niet 

nadat hij eerst zijn tas had volgepropt met werk dat die dag was blijven liggen. Dan had hij 's 

avonds ook nog wat te doen, kon zijn manager (de baas) niet nalaten gekscherend op te 

merken. Nu, jullie zullen wel begrijpen lieve kinderen, dat de man deze bijzondere vorm van 

humor niet echt kon waarderen. 

Maar hij was een beschaafd mens, en deed er dus maar het zwijgen toe. En naarmate de jaren 

vorderden werden de werkdagen langer, en de tassen dikker. En dat terwijl de man buiten al 

dat werk eigenlijk wel eens gewoon leuke dingen wilde doen (bijvoorbeeld in een rustig 

parkje een boek lezen), of gewoon helemaal niks doen, waarom niet. Maar daar kreeg hij bij 

die manager de kans niet toe. 

Hij werd somberder en somberder. Zijn collega's hadden erg met hem te doen, en haalden 

regelmatig een kopje koffie voor hem. Maar dat loste niks op. Zo in de middag stond hij dan 

voor het raam, en keek naar buiten (want daar is zo'n raam voor), diep in gedachten 

verzonken. Hij dacht dan na over zijn manager, en over al het vele werk dat hij iedere dag 

moest doen. 

Wat hij over zijn manager dacht kan ik hier niet opschrijven lieve kinderen, dat zouden jullie 

pappa's en mamma's niet goedvinden. Maar over het werk dacht hij: stel nu eens dat er binnen 

dit bedrijf ineens een wijs en machtig man zou opstaan, met veel geld, die zou besluiten dat 

iedereen van 57 jaar en ouder – de man was precies zo oud, of misschien toch al iets ouder – 

nooit meer hoefde te werken. Ik zou dan alleen nog leuke dingen hoeven te doen, of gewoon 

helemaal niks. 

De jaren verstreken, en het werk nam maar toe, en iedere middag stond de man een paar 

minuten voor het raam naar buiten te kijken, en dacht zijn onvervulde dromen, want ook de 

manager verscheen iedere dag gewoon op kantoor. 

Maar op een goede dag, weet je wat er toen gebeurde!? Jullie raden het misschien al een 

beetje, want ik heb al verklapt dat het goed zou aflopen. 

De manager was maar gewoon een manager, en binnen het bedrijf helemaal niet zo belangrijk 

als jullie in het begin van dit verhaal wellicht nog dachten. Boven hem waren veel machtiger 

personen aangesteld. Welnu, om het maar gelijk te vertellen: de allermachtigste, die zelf 

toevallig ook net 57 jaar oud was geworden, besloot op een mooie voorjaarsdag dat iedereen 

van 57 jaar en ouder met behoud van salaris en met ingang van direct NOOIT meer hoefde te 

werken. Is dat niet mooi? 
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Onze man sprong een gat in de lucht, want nu kon hij leuke dingen gaan doen, of gewoon 

helemaal niks. Hij liet de gedachten over zijn manager verder varen (die ik jullie toch niet kan 

vertellen, dus je mist er niks aan), en besloot om op bedrijfskosten een groot feest te geven. 

Hij nodigde zelfs de manager uit. 

En zo kon het gebeuren dat op een goede avond alle collega's bij de man aan tafel zaten. De 

kaarsen brandden, de bordjes lagen vol met eten en men liet de glazen klinken. En zo liep 

alles uiteindelijk toch nog goed af (zoals in ieder sprookje), en leefde de held van ons verhaal 

nog lang en gelukkig. 

 

 

Einde 
 

 

Rotterdam, februari 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschrift 

 

Dit sprookje werd geschreven ter gelegenheid van het afscheid van mr. A.H. Gündel (Ad) van 

Nationale-Nederlanden (kantoor Rotterdam, afd. Pensioenen) op woensdag 15 februari 2006. 
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De kerststal. Een kerstsprookje 

 

 

“Kijk eens vrouw, gekocht voor een gulden, bij die ouwe Jutte.” 

“Maar man toch, die is toch veel te groot! Wat zullen de kinderen wel niet denken? 

“Ha! Krijg nou ’t nona! Die zullen het prachtig vinden. Waar zijn de kaarsen?” 

 

Citaat, uit mondelinge overlevering, bij slechts weinigen bekend. 
 

 

Lang, heel lang geleden was er eens een jonge beeldhouwer en die ging dood. Geld bezat hij 

niet, want hij was maar een arme kunstenaar. Toen de pastoor van zijn dood hoorde en zijn 

werkplaats betrad vond hij een klein briefje waarop stond: 

 

Zeereerwaarde heer pastoor, Een begrafenis kan ik niet betalen. Maar wat achter het gordijn 

staat is voor uw kerk. Het is misschien niet veel, maar ik heb er wel mijn hele ziel en zaligheid 

in gelegd. Hoogachtend, de beeldhouwer. 

PS. Plaats vlak voor de kameel altijd een brandende kaars. Dat geeft van die mooie, en ook 

een beetje geheimzinnige schaduwpartijen op de achterwand. Kinderen vinden dat prachtig. 

 

De pastoor sloeg het gordijn terug en keek vol verbazing naar de mooiste kerststal die hij ooit 

had gezien. Het ene beeld was nog indrukwekkender dan het andere, van koning tot herder, en 

leken naar het leven gebeeldhouwd. De gehele kerstgroep was compleet; ook de os, de ezel en 

zelfs een enorme kameel ontbraken niet. 

De pastoor haastte zich terug naar de kerk en droeg uit dankbaarheid een mooie requiemmis 

op voor de overleden beeldhouwer. Ook regelde hij een nette begrafenis. De koster sjouwde 

de volgende dag onder veel gepuf en gehijg de loodzware beelden één voor één naar de kerk. 

Het was juist de week voor Kerstmis, en de parochianen en vele andere mensen kwamen van 

heinde en verre toegestroomd om de groep te bewonderen. 

“Wat een schitterende beelden,” zei iedereen. “Onze beeldhouwer heeft zich zelf overtroffen. 

Hij is nu dood, maar kijk, hij leeft voor altijd voort in deze prachtige kerstgroep.” 

En zo was het. Ieder jaar opnieuw wikkelde de koster de beelden uit de oude kranten waarin 

hij ze het jaar daarvoor zorgvuldig had verpakt, schikte ze rond de kribbe, en stak de kaarsen 

aan (het flakkerende kaarslicht deed de schaduw van de kameel over de wand bewegen). De 

bezoekers stroomden toe, en ouders vertelden aan hun kinderen over de beeldhouwer en hoe 

de kerk aan die bijzondere kerstgroep was gekomen, net zoals ze dat vroeger van hun eigen 

ouders ook hadden vernomen. Zo bleef de beeldhouwer voortleven in de herinnering. En de 

kinderen keken ieder jaar opnieuw naar de geheimzinnig bewegende schaduw van de kameel 

op de achterwand. Zij zongen daarbij hun vrome liederen, zodat het Kerstfeest in alle luister 

en omringd met alle tradities kon worden gevierd. 

 

Maar zoals dat nu eenmaal gaat in een sprookje, op een kwade dag ging het mis. Er kwam een 

nieuwe pastoor (“pastor”, zei hij zelf) met hele moderne en frisse ideeën, ideeën waarin een 

eeuwenoude beeldengroep niet meer paste. Hij sprak van dialoog met de wereld, over deuren 

die naar buiten open gaan, ja over basisgemeentes en forse vernieuwing van onderaf, over de 

nieuwe bijbelvertaling, over sterk gewijzigde theologische inzichten en de vrouw in het ambt, 

en over “die oude poppenkast afschaffen”, en meer van dat soort afgrijselijke woorden. 

Kerstmis naderde, maar een stal en een kribbe kwamen er onder de nieuwe, vooruitstrevende 

pastoor de kerk niet meer in, laat staan dat de daarbij behorende beelden werden uitgepakt. Er 

kwamen nog wel kinderen de kerk in, maar het enige wat zij aantroffen was een voederbak 
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gevuld met stro, en twee beelden van een asielzoekend echtpaar. De kinderen werd uitgelegd 

dat deze opstelling zeer modern en politiek correct was, maar daar hadden ze geen boodschap 

aan, want ze waren gekomen voor Maria en Jozef, en een kribbe met het Kind Jezus. En waar 

was het pronkstuk gebleven, de enorme kameel met zijn geheimzinnig flakkerende schaduw? 

 

*   *   * 

 

“Ik voorzie dit jaar grote problemen,” mompelde koning Melchior. Hij had de laatste weken 

vanaf de bovenste plank in de kast van de sacristie met ongerustheid meegeluisterd naar alle 

krankzinnige moderniseringsideeën. Een jaar lang had hij ingepakt gelegen in de sportpagina 

van een jaar terug (“Excelsior grijpt naast periodetitel”) en hij vreesde op deze manier nooit te 

weten te komen of zijn club nog was gepromoveerd. 

De jongste herder zei: “Ben jij dat soms, Melchior? Niet zo somber zeg, we zijn er toch ieder 

jaar weer samen uitgekomen?” Maar de herder had makkelijk praten, want hij lag verpakt in 

de strippagina en had iedere dag pret voor twee. 

De kameel dacht niets en kauwde bedachtzaam op zijn krant (hij had als verpakking juist de 

pagina met het recept van de dag getroffen), terwijl Jodocus, weer een andere herder, voor de 

zoveelste keer las dat wasmiddel X sterk was vernieuwd (“nu in voordelige literflacon”). 

En zo verstreken de jaren, en de prachtige kerstgroep raakte in vergetelheid. Maar door alle 

vernieuwingen – niemand had er om gevraagd, en eigenlijk wilden de meeste mensen ze ook 

helemaal niet – liep de kerk langzaam leeg en raakte daardoor zelf óók in vergetelheid. En zo 

kon het gebeuren dat op een kwade dag de kerk haar deuren voor de laatste keer sloot en haar 

inboedel via een faillissementsveiling moest verkopen. 

 

*   *   * 

 

Kanunnik Stefan Coppieters van de orde van de Heilige Cajetanus, bekend om haar werk voor 

nooddruftige weeskinderen in veelal verre landen, staarde peinzend naar de advertentie van de 

veiling van failliete kerkinboedels. Lang geleden had er in zijn woonplaats Gent een jonge en 

geniale beeldhouwer gewoond, die vanwege duistere persoonlijke problemen de stad in grote 

haast had moeten verlaten, en waarschijnlijk in noordelijke richting was vertrokken; niemand 

die het met zekerheid kon zeggen. 

De geruchten gingen dat zijn meesterwerk, een kerststal, waar hij zijn hele ziel en zaligheid in 

had gelegd, zich daar ergens nog moest bevinden. Zou dit dan wellicht …. 

Hij raadpleegde de stand van zijn girorekening, knikte vastbesloten, trok zijn jas aan en begaf 

zich met vaste tred naar het treinstation Sint Pieters. 

 

*   *   * 

 

Het was Kerstavond. Niet hier, niet in Gent, nee lieve kinderen, heel ver weg, ergens in een 

klein Afrikaans dorpje, gelegen midden in een groot oerwoud. In dit dorpje bevond zich een 

klein weeshuis, arm maar netjes, op de been gehouden door de broeders van de orde van de 

Heilige Cajetanus uit Gent. 

In het kerkje naast het weeshuis brandde licht. Er klonk het vrome geluid van kindergezang, 

kerstliederen om precies te zijn. 

Een stokoude broeder met een grote witte baard dirigeerde het kinderkoor, dat stond opgesteld 

vlak voor een prachtige, oude kerstgroep, met beelden die welhaast levensecht leken. 

De kinderen gingen na afloop op rij terug naar het weeshuis, waar een andere broeder ze het 

wonderschone verhaal van Maria, Jozef en het Kind Jezus voor de zoveelste keer vertelde, en 
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hoe de Drie Koningen het Kind Jezus kwamen aanschouwen, begeleid door hun knechten en 

vergezeld van hun kamelen. Zij boden het Kind hun gaven aan: goud, wierook en mirre. 

Intussen doofde de stokoude broeder met de grote witte baard in de kerk de kaarsen, op één 

na, en sloot vervolgens de kerk af. Buitengekomen keek hij even omhoog. Aan het firmament 

schitterden talloze sterren aan een heldere, nachtelijke hemel, terwijl binnen …. 

 

*   *   * 

 

Balthasar, de oudste en meest wijze van de Drie Koningen, knikte goedkeurend, en ook de 

twee andere koningen keken tevreden om zich heen. Zeker, de omgeving was wel helemaal 

anders – zelfs met Kerstmis was het hier smoorheet – maar de sfeer was er precies goed, als 

vanouds zeg maar, en daar ging het natuurlijk om. Gedrieën schoven ze nog een klein beetje 

naar voren, en knielden toen vol devotie neer voor de kribbe, met daarin gelegen het Kind 

Jezus, want het klokje van de kerk sloeg juist op dat moment het middernachtelijk uur, en dat 

betekende: het was Kerstmis. 

Een lichte tocht trok door het kerkje en deed de kaars die was blijven branden even flakkeren. 

De schaduw van de kameel bewoog hierdoor zachtjes over de muur, een beetje geheimzinnig 

maar toch ook weer vertrouwd. Jodocus, de oudste der herders, zag het en glimlachte tevreden 

voor zich uit, want precies zo (en niet anders) had hun schepper, de in ballingschap gestorven 

jonge beeldhouwer uit Gent, het indertijd bedoeld. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 2006. 
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De stenendelvers. Een kerstsprookje 
 

 

Woord vooraf 

 

Lieve kinderen, 

 

Hier dan een sprookje, speciaal voor jullie. Laat papa en mama het maar aan jullie voorlezen, 

en als papa en mama dan beginnen te huilen, en snotteren: “Ja, dat moeten wij ook doen, wij 

zijn ook zielig”, geef ze dan maar een stevige knuffel, want papa en mama hebben het dan op 

hun werk erg zwaar om de centjes te verdienen. Maar… misschien kan dit sprookje ze op een 

idee brengen hoe hun problemen op te lossen. En dan wordt het toch een gelukkig Kerstfeest! 

 

De schrijvers. 

 

 

Het sprookje 

 

Ver weg, ergens heel diep in de bergen, woonde eens een nijver dwergenvolk. Van vroeg tot 

laat werkten ze in de gangen en grotten die ze zelf in de rotsen hadden uitgehouwen. Iedere 

dag weer klauterden ze in alle vroegte uit hun bedjes, staken even hun hoofd onder de pomp, 

en aten daarna een groot bord gortenpap. Dan zochten ze snel hun gereedschap bij elkaar en 

kijk, daar gingen ze onder vrolijk gezang welgemoed op pad, ieder groepje van zo’n vijftien 

dwergen naar zijn eigen gang of grot. Al snel weergalmde de berg van hun nijver gegraaf en 

gehak, en zo vloog de dag om. Moe maar voldaan keerden de dwergen bij het vallen van de 

avond naar huis terug, en aten dan soep met brood, en daarna, ach, een dwerg is ook maar een 

dwerg, dronken ze een paar pullen gerstenbier, en zongen nog een lied. Maar al snel vielen de 

oogjes toe, en trouwens, morgen beloofde het weer een drukke dag te worden, vol werk. Men 

doofde de kaarsen en niet veel later kropen de dwergen onder de warme wol. 

Zo verstreken de jaren, en de dwergen waren gelukkig en tevreden. Ze deden niets liever dan 

lekker hard werken, en wie teveel tijd verspilde aan oppervlakkig geklets en andere loze praat, 

die kreeg het na een tijdje moeilijk en deed er op den duur maar beter aan een andere grot of 

gang op te zoeken. “Praatjes vullen geen gaatjes,” merkte Jodocus, de oudste der dwergen op, 

en de andere dwergen van zijn groepje gaven hem groot gelijk. 

 

*   *   * 

 

Maar op een kwade dag ging het helemaal mis. Ergens hoog in de berg zetelde de Opperraad 

van Dwergen. Normaal gesproken had men daar weinig hinder van, want verstand van delven 

(de core-business van de dwergen) had de Raad niet zo, en zolang men zich maar niet met het 

werk zelf bemoeide, vonden de meeste dwergen het wel best. “Leven en laten leven,” zo vatte 

Jodocus (hij was, zullen jullie onderhand wel begrepen hebben, een wijze dwerg) het namens 

iedereen samen. 

Maar sinds kort waren er nieuwe leden in de Raad gekomen. Wie ze had benoemd, niemand 

die het kon zeggen, maar goed, opeens waren ze er, en niemand wist precies hoe ze weer weg 

te krijgen. Had de Raad alles bij het oude gelaten, er zou niets aan de hand zijn geweest. Maar 

nee, de Raad had iets volkomen nieuws verzonnen. Jodocus vouwde tijdens de theepauze een 

papiertje open en las aan de andere dwergen van zijn groepje voor: 
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Beste dwergen. 

 

Graven, hakken, delven, bikken, sjouwen en ploeteren. De Raad beseft veel van jullie te eisen. 

Targets en deadlines, maar komt daarbij de dwerg achter de medewerker genoeg aan bod? Is 

er ruimte voor gevoelens, kun je successen (of je fouten!) wel met anderen delen, wat vindt jij 

van het team, maar ook: wat vindt het team van jou? Hoe verloopt eigenlijk de samenwerking, 

en wat te denken van de interne communicatie? Kan die beter? Wordt er voldoende gesproken 

over de kwetsbare kanten van iedere dwerg, stel je je als dwerg kwetsbaar genoeg op, vraag 

je ook aan andere dwergen om dat te doen? Volgende week gaat iedereen acht dagen op 

training in een externe grot om hier, onder leiding van een teamcoach (Ludovicus), fijn over 

te praten. Emoties zijn niet eng; toon ze! Het is jullie training; ieder team heel veel succes! 

 

De Opperraad van Dwergen. 

 

Grote verslagenheid maakte zich van de dwergen meester. Acht dagen niet delven! Wanneer 

kon dat worden ingehaald? Desgevraagd moest Jodocus melden dat het bericht hierover geen 

mededelingen verstrekte. Die avond lieten de dwergen na het eten hun bier (waar ze anders zo 

gek op waren) verschalen en dronken ze niet. Gezongen werd er ook al niet. Iedereen zweeg. 

Ook Jodocus keek somber. Was hier dan niets aan te doen? Lange tijd zat hij in diep gepeins 

verzonken. Toen kreeg hij een idee. 

 

*   *   * 

 

De volgende morgen kwam er bij de Opperraad van Dwergen een e-mail binnen, met de 

volgende tekst: 

 

Aan: Opperraad van Dwergen 

 

Waarde Opperraad, 

 

Tot mijn bevreemding en ongenoegen verneem ik zojuist, dat de aflevering van de door mij bij 

U bestelde lading bergstenen en –keien een vertraging van minstens acht werkdagen zal 

ondervinden. Ik vind dit onacceptabel, en deel U mede, dat, mocht ik de stenen niet binnen de 

afgesproken termijn in mijn bezit hebben, ik U zal komen opzoeken, en U stuk voor stuk de 

puntmutsen tot uw knieën over Uw oren zal komen trekken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Kees, de Reus.      

 

Nog dezelfde dag kregen de dwergen een nieuw bericht van de Opperraad van Dwergen. 

Weer was het Jodocus die het aan zijn collega’s voorlas: 

 

Sorry, 

 

Omdat de teamcoach Ludovicus door omstandigheden is verhinderd (vermoedelijk heeft hij 

iets verkeerds gegeten) kan de geplande communicatietraining van jullie team voorlopig geen 

doorgang vinden. Wij vertrouwen op jullie begrip. 

 

De Opperraad van Dwergen. 
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Natuurlijk waren de dwergen over deze gang van zaken buitengewoon tevreden, vooral 

Jodocus, die (zoals jullie allang begrepen hebben) de e-mail aan de Opperraad van Dwergen 

zelf verstuurd had. Voldaan knikten ze elkaar toe, pakten toen hun gereedschappen op en 

marcheerden opgewekt naar hun werk. 

 

Die avond haalden de dwergen in wat ze de avonden ervoor aan bier hadden laten staan. Ze 

dronken hun pullen leeg, zongen hun liederen en wensten elkaar een mooie Kerst. En wat er 

verder met Ludovicus gebeurde? Hij vertrok ontstemd naar een ver land, en van hem werd 

gelukkig nooit meer iets vernomen. 

 

Een gelukkig kerstfeest! 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 2007. 
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De rijke verhalenverteller 

 

 

Er was eens een straatarme fietsenmaker die leefde aan de rand van een groot bos. Hij bezat 

niets, behalve zijn zeven kinderen. Gelukkig waren de zeven kinderen tevreden met niets. Dat 

kwam trouwens goed uit, want er was ook niets. Het was eigenlijk nog een wonder te noemen 

hoe zijn vrouw er desondanks toch in slaagde om iedere avond (stipt om zes uur) een gezonde 

maaltijd op tafel te zetten. 

Na het eten maakte de straatarme fietsenmaker graag een wandeling door het grote bos. Dat 

was gezond, en nog gratis ook. Zijn jongste zoon vergezelde hem tijdens zijn wandelingen, 

iedere avond van de week. Want de fietsenmaker mocht dan wel arm zijn, kennis bezat hij in 

overvloed en vertellen, nu, dat kon hij als de beste. De jongste zoon luisterde ademloos en de 

fietsenmaker vertelde. Het ging in zijn verhalen nooit over fietsen, of hoe je die weer maakte 

(als ze kapot waren gegaan), nee, het ging altijd over vroeger, over heel lang geleden: ridders, 

de Middeleeuwen, Johan de Witt en de Gouden Eeuw. Het ene prachtige geschiedenisverhaal 

volgde op het andere, iedere avond weer. 

Toen overleed de arme fietsenmaker. De jongste zoon moest toen van school om aan het werk 

te gaan, anders was er geen geld om eten te kopen. Hij leerde er 's nachts nog van alles bij en 

kijk, anders dan zijn vader werd hij, na jaren van studeren en geploeter, wel rijk en kon hij het 

geld onbekommerd laten rollen. 

 

“Laat ik eens een vrije dag nemen,” dacht de jongste zoon. “Doe eens gek. Je kunt niet altijd 

werken en studeren.” En zo liep hij (op een wat regenachtige namiddag) door hetzelfde grote 

bos, alleen. Iedereen was namelijk vanwege de regen thuis gebleven, of verbleef juist in een 

ver, zonnig oord. De jongste zoon dacht aan al zijn verworven rijkdommen, maar diep in zijn 

hart gaf hij er eigenlijk niet erg veel om. Rijkdom was handig, en meer was het eigenlijk niet. 

Hij wandelde langs een rij oude, statige platanen en liep toen het zogenaamde ‘beukenlaantje’ 

in. Daar dacht hij terug aan vroeger. Het was bitter koud, het was namelijk winter. Overal lag 

sneeuw. Hardlopers, trimmers en joggers bestonden er toen nog niet. Het grote bos behoorde 

toe aan die twee wandelaars, groot en klein. Kijk, daar komen ze juist aangelopen. De kleine 

jongen is zijn handschoenen vergeten en houdt zijn hand, die klein is en koud, in de hand van 

zijn vader, die groot is, en warm. De vader vertelt de jongen een prachtig mooi verhaal, want 

deze man had een historicus of een onderwijzer moeten zijn, zoveel is wel duidelijk, en zeker 

geen fietsenmaker, wat hij helaas wel is. Zachtjes knerpt de sneeuw onder hun voeten terwijl 

ze passeren. De fietsenmaker vertelt onder het voortlopen verder aan zijn verhaal en de kleine 

jongen aan zijn hand luistert... De toeschouwer uit de toekomst zien ze uiteraard niet staan en 

die, op zijn beurt, hoeft het verhaal niet meer te horen. Hij is immers zelf die kleine jongen… 

 

*   *   * 

  

De jongste zoon vervolgde zijn wandeling door het bos en glimlachte. Want nu pas besefte hij 

dat hem de ware rijkdom hier reeds, in zijn jeugd, met gulle hand was geschonken, alle dagen 

van het jaar. Hij stopte bij een stokoude plataan, klopte de boom dankbaar (en bemoedigend) 

op de schilferende bast en vervolgde toen opgewekt en gelukkig zijn weg. Het begon harder te 

regenen, maar wat hinderde dat nu voor een rijk en gelukkig man? 

 

Einde 
 

Rotterdam, december 2011. 
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De poppenkast; een bijzonder kerstsprookje 

 

 

Beste volwassenen, 

 

Herinnert u zich misschien zo’n klein oud stadje, maar – hè, verdorie nou! – weet u er echt de 

naam niet meer van? En waar dat fraaie stadje nu precies moet hebben gelegen – daar was ik 

lang geleden eens – dat weet u jammer genoeg óók niet meer. Welnu, in juist dat stadje speelt 

het volgende verhaal. Lees het vooral voor aan kinderen, want voor hen is dit verhaal bedoeld. 

 

 

Beste kinderen, 

 

Lang geleden was er was eens een aardige dame die in een oud stadje woonde. Het stadje was 

klein, maar het vormde voor de kinderen – die woonden er ook – toch een complete wereld op 

zich. Er waren smalle straatjes en ook lanen met fraaie bomen. Buiten het stadje lag nog een 

bos, maar daar gaat het nu niet over. Trouwens, daar mocht het kleine meisje – over haar gaat 

dit verhaal wèl – toch niet in haar eentje naar toe. Naar het plein dat lag direct om de hoek van 

de laan waar ze met haar ouders woonde mocht ze wél alleen heen, ook omdat het feitelijk om 

maar een pleintje ging. Klein dus, maar door de bomen die er stonden was het er nogal donker 

en hierdoor toch een beetje geheimzinnig. 

Daar woonde trouwens ook die aardige dame die ze, gek genoeg, nog nooit had gezien. Want 

de dame kwam alleen op woensdagmiddag naar buiten. Ze speelde dan, voor de kinderen uit 

de buurt, poppenkast, en dan zie je (zoals iedereen natuurlijk weet) wel de poppen, maar niet 

degene die achter de houten wand met de gordijntjes verborgen zit. Zo bleef de aardige dame 

altijd slechts een stem voor het meisje (nu je het zo vraagt, haar naam was Rebecca) en leken 

de poppen van de poppenkast – wat Rebecca aanging – wel een stem van zich zelf te hebben. 

 

Iedere woensdagmiddag zat ze vooraan op een van de bankjes voor de poppenkast. Kijk, Jan 

Klaassen en Katrijn kwamen als eersten op, en snel volgden er dan de nodige problemen en 

misverstanden. Daar kwam De Boef aangeslopen, vervolgens kwam De Agent op (“Waar is-

ie, de onverlaat!?”), gevolgd door een bonte stoet van figuren als De Wolf, Het Omaatje, De 

Goede Fee, De Prins, De Prinses en Het Spook van Pierlala (“Ik ben het Spook van Pierlala, 

en ik kom Jan Klaassen halen” – alle kinderen gilden dan). Begin december doken natuurlijk 

Sinterklaas met Zwarte Piet op, en dan was het hun beurt om de knoop van de gebruikelijke 

poppenkast-problemen te ontwarren. Dan kuste De Prins eindelijk De Prinses of legden Jan 

Klaassen en Katrijn hun ruzie weer bij. In de weken voor Kerstmis eindigde de poppenkast 

vaak met een wijze raad voor de kinderen. Rebecca luisterde daar altijd goed naar, want ze 

was een verstandig meisje. 

 

*   *   * 

 

Maar op een kwade dag ging het helemaal mis. Toen Rebecca op een woensdagmiddag naar 

het pleintje ging, stond er geen poppenkast klaar en waren alle bankjes verdwenen (zelfs het 

voorste bankje, waarop ze altijd zat, was weg). Kinderen waren er evenmin. Wel liepen twee 

erg gewichtig uitziende heren voor het huisje van de aardige dame op en neer. 

Rebecca ging achter ze staan en luisterde wat die twee heren te zeggen hadden. Afluisteren is 

natuurlijk niet netjes, maar ja, ze moest gewoon weten wat er aan de hand was, en waar nu de 

poppenkast was gebleven. De twee heren bleken meneer Notaris en meneer Opkoper te heten. 

Rare namen, maar goed, zo was het nu eenmaal. 
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De beide heren stonden naast een grote ijzeren kist die ze een “container” noemden, waar dan, 

zeiden ze, “alle rommel van dat gekke oude mens” in kon worden gegooid. 

De twee heren gingen het huisje binnen en Rebecca klom op de rand van de container. Die lag 

vol met oude spulletjes. Bovenop lag een grote kartonnen doos. Ze trok er het deksel van af en 

daar zag ze de complete verzameling poppenkast-poppen van de aardige dame. 

“Snel! Red ons, voor het te laat is!” riep Jan Klaassen. 

Rebecca was een keurig opgevoed meisje. Ze wist dat je niet zomaar spullen van anderen mee 

mocht nemen, maar dit was toch anders, vermoedde ze. Ze deed de deksel weer op de doos en 

griste die snel naar zich toe. Ze was nog maar juist op tijd, want daar kwamen meneer Notaris 

(“hm, geen testament”) en meneer Opkoper (“logisch, die rommel is niks waard”) alweer naar 

buiten. Rebecca snapte er niets van. Niks waard, de poppenkast? En haar gelukkige jeugd dan, 

mét iedere woensdagmiddag die geweldige poppenkast? Was die niet alles waard? 

Ze rende weg, met de kartonnen doos onder haar arm geklemd. Niemand zag het, want wie let 

op zo’n heel gewoon pleintje nu op een klein meisje met vlechtjes in het haar? 

 

Had Jan Klaassen werkelijk gesproken, of hoorde ze nog de stem van de aardige oude dame in 

haar oren? Rebecca wist het niet zeker. Maar als ze het af en toe moeilijk had in haar leven, of 

het even niet meer wist, maakte ze – als niemand haar zag – de doos open, en vroeg om wijze 

raad. En die kreeg ze dan, steeds weer. Rebecca groeide op, en ze werd volwassen. En ja, net 

zoals vroeger in de poppenkast, kwam er op een goede dag Een Ware Prins in beeld. Was hij 

voor haar echt De Ware Prins? 

 

“Pas op voor ongure types, meisje” waarschuwde De Agent, en Katrijn meende er nog aan toe 

te moeten voegen: “Vertrouw vreemde kerels niet. Houd altijd een deegrol bij de hand.” 

Maar toen ze dan eindelijk wel een aardige jongeman leerde kennen, zei Het Omaatje: “Dat is 

een goede keuze meisje, dus als ik je een wijze raad mag geven…” En ja,  zelfs De Agent, die 

anders op iedereen wel iets aan te merken had, bromde nu: “Hm, een prima kerel, denk ik, het 

had slechter gekund.” 

 

Vanaf dat moment stopten de poppen met spreken, ze vonden dat hun werk er op zat. Rebecca 

begreep dat helemaal. Ze trouwde met haar eigen Prins, kreeg kinderen, en leefde nog lang en 

gelukkig. Maar… in een sprookje mag dat dan wel zo gaan, Rebecca leefde helaas niet in zo’n 

sprookje. Na heel wat jaren overleed haar Prins en Rebecca bleef alleen achter in haar woning 

aan het pleintje (een iets ander pleintje dan waarover ik aan het begin van dit verhaal vertelde, 

maar verder toch zo ongeveer hetzelfde, met grote bomen en al). 

 

Op een rustige herfstdag opende Rebecca de doos waarin haar geliefde poppen lagen. Zouden 

ze toch nog een keertje met haar willen spreken? Want ze had wijze raad nodig. 

“Wat moet ik doen?” vroeg ze. “Verhuizen en mijn pleintje verlaten? Gewoon hier blijven?” 

“Het leven is een poppenkast, meisje, vergeet dat nooit,” zei Jan Klaassen. 

“Blijf waar je wortels liggen, lief kind,” zei Het Omaatje. “Dan lost alles zich vanzelf op.” 

Ja, of haar poppen echt iets terug zeiden, dat laat ik hier in het midden, maar Rebecca meende 

ze in ieder geval te horen spreken met de wijze stem van de aardige dame van vroeger (die ze 

nooit had gezien). Nu, luisteren konden die poppen in ieder geval als de besten, en dat is vaak 

al heel wat voor iemand die wijze raad nodig heeft. Rebecca knikte en sloot de doos weer af. 

 

*   *   * 
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De jaren verstreken. Rebecca werd ouder en hoefde de poppen steeds minder om wijze raad te 

vragen. En op een goede dag keek ze in de spiegel en dacht: “Ik ben geloof ik zèlf een aardige 

oude dame geworden! Ik heb geen raad meer nodig. Maar hoor, buiten spelen kinderen op het 

pleintje waaraan ik woon; die kunnen natuurlijk wel wat wijze raad gebruiken.” 

Ze ging naar een speelgoedwinkel en kocht een grote poppenkast met rode geruite gordijntjes, 

precies zoals het hoort. En toen het Kerstfeest naderde, haalde ze de poppen voor de dag. Zou 

ze dat eigenlijk wel kunnen, poppenkast spelen, net zo goed als die aardige dame vroeger? Ja, 

kijk, daar had ze toch weer even wat goede raad nodig! 

“Het leven is een poppenkast, Rebecca!” riep Jan Klaasen opgewekt. “Gewoon spelen maar!” 

“Niet zenuwachtig zijn hoor meisje,” vulde Katrijn haar man geruststellend aan. 

“Hm, geen zorgen, lief kind, we kennen onze plicht,” bromde De Agent. “Waar is De Boef?” 

“Als de kinderen het maar naar hun zin hebben, daar gaat het om,” voorspelde De Goede Fee. 

“Wat een onzin! Ik heb een vreselijke hekel aan kinderen, speciaal aan kleine meisjes met van 

die vlechtjes,” kakelde De Gemene Heks. Maar naar haar wilde natuurlijk niemand luisteren. 

Zelfs Het Omaatje scharrelde moeizaam overeind. “Zal ik even een lekker kopje thee zetten?” 

“Ga ik direct op zoek naar De Prinses,” zei De Prins, “want ze blijkt zojuist ontvoerd. Ik weet 

niet waar ze is, maar ik wil haar dolgraag met Kerstmis een kus geven.” 

Dat leek Rebecca een prima idee om de voorstelling mee te laten beginnen. Ze schoof de rode 

geruite gordijntjes opzij. Kijk, daar zat al een stel kinderen op haar te wachten. Links vooraan 

zag Rebecca een klein blond meisje met vlechtjes in het haar op het puntje van de bank zitten. 

 

“Dag lieve kinderen,” zei De Prins, “help mij. De Prinses is door De Gemene Heks ontvoerd, 

en ik weet niet waar ze is. Ik wil haar met Kerstmis zo graag een kus geven. En ach, morgen 

is het al Kerstmis.” 

 

 

Einde 
 

 

Rotterdam, december 2012. 
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Nawoord 

 

Beste kinderen, aan het einde van dit verhaal geef ik je mee om vanavond, bijvoorbeeld voor 

het slapen gaan, eens over het volgende idee na te denken. Morgenavond mag natuurlijk ook! 

Misschien ging het hier helemaal niet om een stadje, maar ging het om een plaats, en wel een 

plaats van herinnering (en die geven we vaak geen naam). Dat men er ooit was werd vergeten, 

want zo’n plaats in je hoofd raakt nogal gemakkelijk overwoekerd door belangrijker zaken als 

school, snel volwassen worden, diploma’s, loopbaan en geld. Welnu, lieve kinderen, als jullie 

ooit zoiets mocht overkomen, kap dat onkruid dan weg, en leg de plaats bloot waar de wortels 

van je jeugd liggen. Wortels in goede grond geven voedsel voor het leven. Want het leven, ja, 

dat is toch eigenlijk maar een poppenkast. Maar herinneringen aan de poppenkast uit je jeugd, 

nu, die wortels geven altijd houvast en vormen je ware rijkdom. Vergeet ze nooit. 

 

Fijne kerstdagen! 

 

De schrijver. 
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De nieuwe berg. Kerstsprookje voor kinderen 
 

 

Wees sterk en heb goeden moed, 

verschrik niet en ontzet u niet. 

Jozua 1:9. 
 

 

Beste brave kinderen, 

 

Er was eens een gemene heks, die op een dag besloot dat het allemaal nog véél gemener kon. 

Ze lachte kakelend, mompelde enige spreuken en stapte toen op haar bezem. Met de snelheid 

van een raket vloog ze naar de berg waar de nietsvermoedende dwergen vlakbij woonden. 

 

Over dit nijvere dwergenvolk vertelden we je al eerder, lieve kinderen, maar als jullie het niet 

meer precies weten, luister dan goed. En mocht jullie het thans volgende verhaal bekend in de 

oren klinken, dan heb je waarschijnlijk je vader of moeder thuis over het werk horen vertellen. 

 

Iedere ochtend stapten de dwergen voor dag en dauw uit hun bedjes. Ze wasten zich onder de 

pomp en aten vervolgens een groot bord kokend hete pap. Daarna trokken ze hun laarzen aan, 

zetten hun werk-puntmuts op het hoofd en marcheerden op rij naar de berg, hun houwelen en 

schoppen op de schouders meevoerend. Onder het lopen zongen ze een vrolijk lied. 

De hele lange dag weergalmde het in de berg dan van de werkgeluiden: hakken, graven, boren 

en sjouwen, de dwergen deden niets liever. Ze waren gelukkig en tevreden met hun bestaan en 

niets leek op verandering te wijzen. Na het avondeten dronken ze een pul bier, waarna ze moe 

maar voldaan onder de warme wol kropen. Morgen was het immers weer vroeg dag! 

 

Maar op een kwade dag in het najaar ging het helemaal mis. Aangekomen bij hun berg kregen 

ze een vel papier in de handen gedrukt, waarop het volgende, vreselijke bericht stond te lezen: 

 

Dwergen! 

 

Volgend jaar wordt een versoberd kader van kracht bij de productie van keien en glimstenen. 

Het jaar daarna wordt het kader nog verder versoberd. Dit zal onze productie halveren. Dit is 

reeds besloten en er valt niets meer aan te doen. Gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten. 

 

De Leiding 

 

Er ontstond een groot gemor onder de dwergen. Kreten als: “Wat denkt de Leiding wel?” en: 

“De Leiding is niet goed snik!” werden vernomen. Maar Jodocus (hij was de oudste en meest 

wijze der dwergen) maande tot kalmte. Het zou toch allemaal niet zo’n vaart lopen? 

 

Daarin vergiste hij zich deze keer toch, want de volgende ochtend wachtte de dwergen een zo 

mogelijk nog afgrijselijker bericht. Op een tweede vel papier lazen ze dit: 

 

Dwergen! 

 

Hoe ziet de toekomst er uit? Hoe zie jij later? Richt daarom per grot of gang een community 

op en praat samen uitgebreid over hoe jij “later” ziet. Deel je emoties en gevoelens. Succes! 
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De Leiding 

 

Dit bericht deed voor de dwergen de deur dicht. Geklets, loos gesnater over later? Praten, dus 

niet werken? Wat zou dat wel niet voor vreselijke gevolgen hebben!? De productie van keien 

en glimstenen zou volledig stil komen te liggen, vreesden ze, en dat voor het eerst in 175 jaar 

(ja, want sinds 1838 groeven de dwergen daar). De dwergen klaagden en murmureerden luid. 

 

Nu, lieve kinderen, jullie zullen het onderhand wel hebben begrepen, de nare toverkol had de 

Leiding met de meest gruwelijke toverspreuken behekst. Immers, een beetje normale Leiding 

zou natuurlijk nooit van dit soort krankzinnige richtlijnen uitgevaardigd hebben. 

 

Jodocus verzon toen een list. “Waarom,” zo stelde hij die middag tijdens de theepauze aan de 

andere dwergen voor, “laten wij deze vreemde papieren niet gewoon in de prullenbak glijden 

en verkassen we naar de volgende berg? Na 175 jaar heb ik wel zin in een hele nieuwe berg!” 

Dit idee oogstte veel bijval. De dwergen dronken hun kroes thee leeg, pakten toen hun boeltje 

op en marcheerden eensgezind naar de volgende berg. “Een nieuwe uitdaging,” vatte Jodocus 

de situatie snedig samen. Deze opmerking beviel de dwergen wel. Ze fleurden al weer iets op. 

 

En de gemene heks? Zij moest tandenknarsend toegeven dat haar plan volkomen was mislukt. 

Kokend van woede stapte ze de volgende ochtend op haar bezem teneinde naar de andere berg 

te vliegen, maar na nauwelijks tien meter gevlogen te hebben, brak haar bezemsteel in tweeën 

en pletterde ze met een weemakende smak op de grond. Jodocus had haar namelijk, heel slim, 

via internet een doosje houtwormen gestuurd. De nare toverkol belandde voor 80-100% in de 

WIA (hoger bestaat echt niet!) en kon met haar twee loodzware gipsbenen geen kant meer op! 

 

Hoe liep het met de Leiding af? Heel slecht. Jodocus kon helaas de bezwering niet verbreken, 

men bleef daarom zo gek als een deur. Maar aangezien toch geen één verstandige dwerg meer 

naar ze luisterde, was dat niet zo erg. Daar hadden ze trouwens ook geen tijd meer voor, want 

de nieuwe berg zorgde voor ongelofelijk veel nieuw werk. De berg daverde van hun gegraaf. 

  

En zo kon het gebeuren dat, toen het Kerstfeest aanbrak, Jodocus op de ochtend van de Eerste 

Kerstdag een gloednieuwe houweel onder zijn kerstboom vond, met daar aan vastgeplakt een 

kaartje waarop stond: “Dit cadeau is van ons allemaal. Fijne Kerst!” Jodocus werd er stil van. 

Hij haalde een rode zakdoek te voorschijn en moest uitvoerig zijn neus snuiten. Want, anders 

dan je misschien mocht denken, lieve kinderen, zelfs een dwerg heeft soms zo zijn emoties. 

 

Die avond vierden de dwergen in de grote zaal een vrolijk Kerstfeest. Ze zongen hun liederen, 

stapelden het eten op hun bordjes en dronken grote pullen gerstebier. Jodocus zag het, en wist: 

wij dwergen leven met elkaar nog lang en gelukkig. En zo hoort het natuurlijk ook te zijn aan 

het einde van een sprookje! 

 

Een fijne Kerst voor iedereen! 

 

 

Einde 
 

 

De schrijvers. 

Rotterdam, december 2013 
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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, 
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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. 
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Het oude bos. Een bijzonder kerstsprookje 
 

 

Beste, brave kinderen, 

 

Bestaan kabouters? Een rare vraag natuurlijk, want waar je maar vast genoeg in gelooft, dat is 

er ook, zo simpel is het. Er moet natuurlijk wel iemand zijn die je het verhaal van de kabouter 

vertelt, het liefste als je nog héél jong bent. Goede ouders doen dat. Heb je zulke ouders? Dan 

beleef je een mooie jeugd, want wat is nu een jeugd zonder kabouter? Wethouder Smallenbril 

had helaas zo’n nare jeugd, want niemand vertelde hem iets en ook op latere leeftijd geloofde 

hij eigenlijk nergens in. Hieronder lees je hoe dat uitpakt (niet al te best kan ik je verklappen). 

Maar wandel je, net als ik heel vroeger, met je ouders door een oud en geheimzinnig bos, dan 

zullen ze je vertellen over de kabouter die daar woont (net zoals ze dat, erg lang geleden, ook 

weer van hun eigen ouders vernamen). En precies zo hoort het ook te gaan met een vertelling 

die het waard is om, steeds opnieuw, doorgegeven te worden: vertellen, luisteren en geloven. 

Ja, beste kinderen, geloof niet altijd alles wat je ziet, leest of hoort, maar durf zo af en toe wel 

te geloven in zaken die je misschien niet ziet, maar die er wel toe doen in het leven. Zoals een 

kabouter in een bos, als je nog kind bent. Dan kan je later, als je volwassen bent, ook geloven 

in andere mooie dingen die het leven de moeite waard maken. Dingen die je niet ziet maar die 

er wel zijn. Zo, genoeg gepraat, vind je niet? Want nu is het de hoogste tijd voor mijn verhaal 

over ‘de kabouter in het oude bos’. 

 

*   *   * 

 

Er was eens een grote havenstad waar het iedere dag een drukte van belang was: vele schepen 

legden er aan en losten hun lading, of namen die juist in en vertrokken dan weer snel. Kranen 

piepten en kettingen rammelden. Niemand nam ook maar een ogenblik rust. Want tijd is geld 

en dan, andere havens wilden maar wat graag deze grote havenstad naar de kroon steken. 

En zo jakkerde men maar voort in die grote havenstad. “Stilstand, dat is achteruitgang!” hield 

wethouder Smallenbril niet op te benadrukken. “We moeten vooruit, we moeten veranderen!” 

 

Het ergerde hem daarom bijzonder dat hij er op een kwaad moment achter kwam (hij was niet 

in de havenstad geboren, vandaar) dat er zich in het oosten van de stad een wijk bevond die al 

in tijden niet meer was veranderd. Jaar in jaar uit bleef deze wijk hetzelfde en niets wees erop 

dat dit ooit wel zou gaan gebeuren. 

Af en toe moest er een pand wegens bouwvalligheid worden gesloopt, en soms werd er ineens 

een nieuw blokje huizen bij gebouwd. Maar omdat die nieuwe huizen meestal nogal leken op 

de huizen die er al stonden, bleek er toch niet zoveel nieuws over te vertellen. Maar goed, met 

enige fantasie kon je dit nog een “verandering” noemen. 

 

Nee, dan het naast de wijk gelegen bos. Daar gruwde wethouder Smallenbril pas echt van. In 

dit bos, zo constateerde hij tot zijn ergernis, veranderde er werkelijk nooit iets. Echt vreselijk! 

Maar het kon nog veel erger. Het westelijke deel van het bos werd door de inwoners van die 

wijk het “nieuwe bos” genoemd. Dat werd netjes bijgehouden, want er kwamen veel mensen. 

Het gras werd gemaaid en viel er een boom om, werd die verwijderd. Het was eigenlijk meer 

een park dan een bos te noemen. 

Maar het oostelijke deel van het bos, door de inwoners van die wijk het “oude bos” genoemd, 

maakte het in de ogen van de wethouder wel het meest bont. Hier wandelden slechts mensen 

die op hun rust waren gesteld. Of ze lagen rustig onder een boom een boek te lezen. Stierf er 

een boom, liet men de stam liggen, zodat in de herfst op het dode hout talrijke paddenstoelen 
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konden groeien; zo schonk de boom weer nieuw leven aan het bos. En aan gras maaien dacht 

al helemaal niemand; het gras mocht er groeien zoals het zelf wilde. 

 

In dit “oude bos” woonde de kabouter Jodocus, samen met zijn vrouw Mathilde en hun zeven 

kinderen. Jodocus had een klassieke opvoeding gehad en had daarom zijn kinderen, net als bij 

de Romeinen, eenvoudig genummerd. De zevende en jongste heette Septimus (het zesde kind, 

Sixtus genaamd, was ruim een jaar ouder). 

Anders dan wethouder Smallenbril zat Jodocus totaal niet op verandering te wachten, en juist 

daarom woonde hij met veel genoegen in het Oude Bos. Want daar veranderde immers nooit 

iets. Jodocus was erg gesteld op zijn privacy, maar zo af en toe werd hij toch opgemerkt door 

een wandelaar. Maar zoals eerder gezegd, in het Oude Bos kwamen alleen mensen die op hun 

rust waren gesteld, niet op sensatie. Was het een dame, knikte ze de kabouter vriendelijk toe. 

Was het een heer, lichtte hij even zijn hoed. Jodocus tikte dan beleefd tegen de rand van zijn 

puntmuts en knikte vriendelijk terug. “Leven en laten leven,” luidde het stilzwijgende parool, 

en zo verstreken voor iedereen in het Oude Bos de jaren in alle rust. De koude winter ging en 

werd gevolgd door de jonge en vrolijke lente. Daarna kwam de warme zomer aan bod. Maar 

het mooiste seizoen, dat was toch de herfst, vond Jodocus. Het Oude Bos, zo oud en bedaard, 

pakte dan uit in een geweldige kleurenpracht. Het was dan echt het mooiste plekje ter wereld. 

 

*   *   * 

 

Jodocus zat op het bankje voor zijn huis (in een oude holle boom), rookte zijn pijpje en las op 

zijn gemak het huis-aan-huis blaadje van de wijk. Want hoewel er bijna nooit iets veranderde, 

bleef hij als hoogopgeleide kabouter toch graag op de hoogte van het plaatselijke nieuws. Het 

was maar een héél klein krantje, want als er nooit iets verandert, valt er ook bijzonder weinig 

te schrijven. Kortom, een bijzonder aardig krantje, vond Jodocus. 

Een week later schrok hij zich dan ook een hoedje (of zeg je bij een kabouter een puntmutsje) 

toen hij het huis-aan-huis blaadje uit de bus haalde en een verontrustend dik pak papier in zijn 

handen hield. Hij vouwde het blad open en las het volgende, vreselijke bericht: 

 

Grote veranderingen op komst: wethouder Smallenbril publiceert zijn ‘bosvisie’ 

Van onze verslaggever.  

“We moeten vooruit. Stilstand is achteruitgang.” Aldus wethouder Smallenbril, die gisteren 

in de gemeenteraad zijn plan voor het Oude Bos presenteerde: de ‘bosvisie’. Weg met al die 

zinloze bomen. Ruimte voor een multifunctioneel pretpark, een survival-route, een crossbaan 

voor brullende motoren, de mogelijkheden waren eindeloos, mits er maar voldoende ruimte 

werd gecreëerd door de kap van 20.000 bomen. Daar zou wethouder Smallenbril zich graag 

voor willen inzetten. De te vellen bomen waren reeds gemerkt: 98% zou verdwijnen. “Maar 

we krijgen er veel moois voor terug,” aldus de vastberaden wethouder. Bezorgde vragen van 

de heren De Leeuw en De Beer (beiden van de deelgemeente Blijdorp) werden weggewuifd. 

 

Jodocus bestudeerde het bijgevoegde kaartje nauwgezet met een vergrootglas en constateerde 

dat ook zijn holle boom met een kruisje was gemerkt. Hij ging naar binnen, schroefde de dop 

van zijn vulpen en schreef een lange en fraaie brief aan de wethouder, waarin hij in beleefde 

bewoordingen (want hij was een hoogopgeleide kabouter) omstandig protesteerde tegen alle 

voorgenomen plannen. Hij ondertekende met hoogachtend, dr. Ludovicus Jodocus, kabouter. 

 

Dat moest afdoende zijn. Jodocus deed de brief op de post en dacht dat de zaak hiermee wel 

afgedaan zou zijn. Maar niets bleek minder waar, de zaken liepen juist heel erg verkeerd. 
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Twee dagen later ontving Jodocus een tamelijk snauwerig briefje van de wethouder. Van dat 

soort onzin was hij niet gediend, schreef Smallenbril. Kabouters bestonden immers niet. Wie 

toch in kabouters geloofde, die was ouderwets of niet goed bij zijn hoofd. 

We moeten vooruit. Zou er nog zo’n rare kabouterbrief volgen, dan zou Smallenbril er bij de 

instanties werk van maken. Hij liet niet met zich sollen. De 20.000 bomen gingen er allemaal 

aan, hoe dan ook; zijn ‘boomvisie’ zou met verdubbelde kracht worden uitgevoerd. Weg met 

al die zinloze bomen in dat saaie, oude bos! 

 

“Zo, dus kabouters bestaan niet hè!?” mompelde Jodocus, de brief weer dicht vouwend. “En 

in kabouters geloven is alleen voor onnozele kleine kinderen en is bovendien nog ouderwets 

ook? Hm? Welnu, ‘beste’ wethouder Smallenbril, dat zullen we dan nog wel eens gaan zien!” 

Hij trok een lade van zijn bureau open en haalde er een gigantisch pakket bankbiljetten uit. 

Hij zette zijn puntmuts op zijn hoofd, liep naar buiten en ging het wandelpad op. Daar kwam 

juist een man aangewandeld. Naast hem liep een heel klein meisje. Hij had ze hier al vaak 

voorbij zien komen lopen, alleen had hij ze nog nooit gesproken. 

Hij tikte beleefd tegen de rand van zijn puntmuts. “Goedemiddag heer. Mag ik u wat vragen?” 

“Nee maar! Een echte kabouter!” riep de man verrast. “Ik bedoel natuurlijk: ik geloof al mijn 

hele leven heilig in kabouters, maar nu ontmoet ik er ook echt een!” 

Deze reactie stemde Jacobus mild. Deze man zocht hij. Voor de zekerheid vroeg hij: 

“Gelooft u in Sinterklaas? 

“Jazeker! In Sinterklaas én in Zwarte Piet, meneer eh ……” 

“Jodocus is de naam. Aangenaam. U moet ik hebben. Uw naam is?” 

“Rutger. En dit hele kleine meisje is mijn dochter Naomi. Kunnen wij u ergens mee helpen?” 

“Ja, wellicht. Vertelt u mij eens: wandelt u graag in dit oude bos?” 

“Jazeker! Mijn overgrootvader woonde in de Vijverlaan en wandelde hier erg graag met zijn 

vrouw. Mijn opa wandelde zowat iedere avond van de week door het bos, in gezelschap van 

zijn jongste zoon, mijn oom. En zelf kwam ik hier met mijn lieve moeder ook heel vaak. En 

kijk, nu wandel ik er met mijn dochter Naomi, dat is dus al de vijfde generatie op rij. Kortom, 

dit bos, beste meneer Jodocus, is er voor vele generaties altijd al geweest en zo moet dat ook 

blijven! Althans, dat is mijn bescheiden mening als eenvoudige schoenlapper, maar mijn zeer 

geleerde oom vindt precies hetzelfde.” 

De kabouter kreeg er een brok van in de keel. “U bent precies de persoon die ik hebben moet. 

Kijk eens, hier heeft u een fors pakket bankbiljetten. Ik wil vandaag nog zeven laptops, zeven 

zeer snelle internetverbindingen en wifi tot in die holle boom.” Jodocus wees achter zich. “Er 

is geweldige haast bij, want de kwestie is urgent! Fijn en alvast dank u wel!” 

 

In de dagen daarna viel wethouder Smallenbril ten prooi aan een ongekende lastercampagne 

via internet. Er verschenen documenten dat hij bij drugssmokkel in de haven was betrokken. 

Hij zou intensieve contacten onderhouden met radicaal linkse groepen, maar sympathiseerde 

ook met radicaal rechts. Ja, hij werd beschuldigd van zaken die ik niet kan opschrijven lieve 

kinderen, want dat zouden jullie papa’s en mama’s niet goed vinden. En hij sloeg zijn hond. 

De positie van Smallenbril werd onhoudbaar. Iedere dag kwamen de media met nieuwe, nog 

spectaculairder onthullingen. Er werden vragen gesteld en ja, zelfs de koning en de koningin 

van het land bemoeiden zich met de kwestie. 

“Het doel heiligt de middelen,” mompelde Jodocus handenwrijvend, terwijl hij toezicht hield 

hoe zijn zeven kinderen dag in dag uit op de laptops bezig waren. Tot ineens het einde kwam. 

Smallenbril trad af en zijn ‘bosvisie’ verdween in de prullenbak. Die avond trok Jodocus alle 

stekkers uit de laptops, klapte die dicht, en borg alle computerspulletjes op in een diepe kast. 

 

*   *   * 
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Het was Kerstavond. Jodocus zat aan het hoofdeinde van de tafel. Zijn oudste zoon Primus zat 

aan zijn rechterhand en zijn zevende kind, zijn jongste zoon Septimus, zat aan zijn linkerhand. 

Jodocus kuchte even, tikte toen met zijn mes tegen zijn glas en sprak. 

“Lieve vrouw, beste kinderen, wat is het nut van een boom? Een boom houdt met zijn wortels 

de aarde vast en hij voorziet ons van zuurstof. Een boom staat altijd voor je klaar en een boom 

loopt nooit weg. Hij geeft je sprokkelhout in de winter en hij geeft je schaduw in de zomer. In 

de herfst schenkt hij ons zijn kleurenpracht. Wij zelf wonen in deze plataan, de mooiste boom 

die ik ken. De plataan kan 300 tot 500 jaar oud worden en is daarmee een echte metgezel voor 

het leven. Ben je moe of heb je stress, ga even een uurtje onder een boom liggen, en kijk op je 

gemak naar een andere boom, het liefste naar een plataan. Luister naar het geruis van de wind 

in zijn bladeren, kijk op naar zijn machtige kruin, en klop hem gemoedelijk op de schilferende 

bast. Doe dit met respect en de boom zal er altijd voor je staan. Een boom geeft alles en vraagt 

niets. Een goede boom helpt je kortom door het leven. 

Hoed u derhalve voor personen die, om wat voor reden dan ook, bomen willen omkappen, dat 

zijn zeer gevaarlijke mensen. De aarde spoelt weg, er is geen zuurstof meer om te ademen, het 

sprokkelhout verdwijnt en in de zomer zal er geen schaduw meer zijn, slechts de verzengende 

hitte van een kale vlakte; de aarde zal, net zoals in Genesis 1:2, weer woest en ledig zijn.” 

Jodocus pauzeerde een moment. Zijn kinderen luisterden ademloos toe. Nog nooit hadden zij 

hun vader zó mooi horen spreken. Jodocus keek uit het raampje naast hem en glimlachte toen. 

“Kijk lieve kinderen, het sneeuwt! Het Oude Bos tooit zich wit als een bruid! Een fijne Kerst 

toegewenst!” Hij stond op en kuste zijn vrouw. En zo werd het een geweldig Kerstfeest, daar 

in die oude holle boom, met veel en lekker eten en met het zingen van oude liederen. En toen 

iedereen een slokje te veel op had, werden er verhalen verteld en toneelstukjes opgevoerd. Ze 

lachten, ze maakten pret en ze vierden feest met elkaar; het was echt het beste Kerstfeest ooit! 

 

Zo liep het gelukkig helemaal goed af. Geen boom werd gekapt. Wethouder Smallenbril werd 

kort daarna voor straf naar Amsterdam overgeplaatst (een erger lot dan dat valt er gewoon niet 

te verzinnen, lieve kinderen). Kabouter Jodocus en zijn vrouw en hun zeven kinderen leefden 

nog lang en gelukkig in hun holle boom in het Oude Bos. Zalig Kerstfeest! 

 

De schrijvers. 

 

Geschreven te Rotterdam-Centrum, december 2016, en bedacht tijdens een mooie wandeling 

door het Kralingse Bos (het “oude bos”, uiteraard), op een zonnige middag in augustus 2016. 
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Lijst van publicaties Leo Knoops en Wim Knoops (1982-2016) 
 

Romans, novellen en toneelstukken 
 Moord in de Kluis (novelle – 1982) 

 Het Noodlot van St. Wijnandsklooster (spookverhaal – 1983) 

 Drie Dode Directeuren (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 1 – 1984) 

 Foutloze Methode (kort verhaal – 1985) 

 Onrust op St. Gregoria (toneelstuk in drie bedrijven – 1986) 

 Het Kassandra Programma (driedelig horrorfeuilleton – 1987) 

 Het Geraamte achter het Beeldscherm (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 2 – 1988) 

 Terugkeer om Middernacht (Rotterdams spookverhaal – 1989) 

 Gasten op Kerstavond (Rotterdamse kerstnovelle – 1990) 

 De Vloek van de Kluizenaar (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 3 – 1991) 

 Het Testament van de Tempelier (kerstvertelling – 1992) 

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 1993; ongewijzigd herdrukt in 2002) 

 De Heks van Bleskensgraaf (spookverhaal – 1993) 

 De Ondergang van St. Gregoria (korte eenakter – 1994) 

 Het Veld van Eer (kerstvertelling – 1994; ongewijzigd herdrukt in 2004, gevoegd achter “De Man uit Gent”) 

 De Herfstmoorden (Rotterdamse thriller – 1995) 

 De Ruïne van de Abdijkerk (spookverhaal – 1996) 

 De Terugkeer van graaf Ewout (kort historisch blijspel voor de jeugd in drie bedrijven – 1997) 

 Het Graf van de Gehangene (fantastische vertelling – 1997) 

 Het Portret van Sebastiaan Franken (spookverhaal – 1998) 

 Het Mamba Project (Rotterdams kantoordrama; Metropool-trilogie deel 1 – 1999) 

 Verraad aan de Vlist (koningsdrama – 2000) 

 Het Zwaard van Cortigel (spookverhaal – 2001) 

 Operatie ‘Zeemeeuw’ (stormachtig kantoordrama; Metropool-trilogie deel 2 – 2002) 

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 2002; ongewijzigde herdruk uit 1993) 

 Het Lijk op de Flexplek (kerstnovelle – 2003) 

 De Man uit Gent (kerstnovelle – 2004; gevolgd door een ongewijzigde herdruk van “Het Veld van Eer” uit 1994) 

 Het Klooster van Knarsel (postmoderne graal-roman – 2005) 

 Het Uranus Complot (historisch kantoordrama; Metropool-trilogie deel 3 – 2006) 

 De Solutius Rollen (kerst-thriller – 2007) 

 Dood in Zwartewaal (macabere vertelling – 2008) 

 De Rentmeester (kerstnovelle – 2009) 

 Kroningsmis (Dietse roman – 2010) 

 De Patriotten (opera in vijf taferelen – 2011) 

 Het Veemgericht (kerstvertelling – 2011) 

 De Zaak Pontius (paasverhaal – 2012) 

 De Man met de Baard (kerstvertelling – 2012) 

 Knoops Rijwielkoning, Middensteiger 9-11 te Rotterdam, 1913-1940 (Rotterdamse familiegeschiedenis – 2013) 

 Het Veld van Eer (kerstvertelling – 2014; iets gewijzigde herdruk van “Het Veld van Eer” uit 1994) 

 De Arminiaan (kosmische vertelling – 2015) 

 Een Studie in Rood en Zwart (Kralingse vertelling – 2016) 

 Sprookjes en vertellingen (verzameling – 1995-2016) 

 

Kerstsprookjes en andere verhalen voor de jeugd 
 De kabouter (1995) 

 Juffrouw Gré (1996) 

 De nieuwe dwergenkoning (1997) 

 De herders (1998) 

 Het echte millennium-probleem (1999) 

 De wondertuin (2000) 

 De man aan het raam (2006) 

 De kerststal (2006) 

 De stenendelvers (2007) 

 De rijke verhalenverteller (2011) 

 De poppenkast (2012) 

 De nieuwe berg (2013) 

 Het draaiorgel (2014) 

 Het oude bos (2016) 

 

 

 
Nihil Obstat: pater Pierluigi Collina, Censor a.h.d., generale overste van de Maledictijnen. 

Imprimatur: kardinaal-aartsbisschop Ignatio de Spada, hoofd van de Spaanse Inquisitie. 
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