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I 

Zij zou dit jaar het kerstverhaal voorlezen. De kerstboom 

geurt zijn groen, laat zijn lichtjes branden als de sterretjes 

hoog in de lucht. Zij zucht. Haar kerstverhaal is haar mooiste 

verhaal. Hoe de juiste woorden te vinden? Zucht, zucht, 

zucht. Haar verhaal is ook het langste verhaal ooit. Een zon-

der begin en zonder eind, zou je denken. Waar te beginnen? 

En ja hoor, het heeft een open einde. Zucht, zucht, zucht. Zij 

zal het verhaal gaan voorlezen, vanaf het begin, en helemaal 

uit. Zucht, zucht. Stel dat ze nu zou beginnen, wanneer zou 

ze vanavond eindigen? Wordt het vannacht? Morgen? Vol-

gende week? Volgend jaar? Of stopt ze pas bij haar laatste 

zucht? Zucht, zucht. Zij zou dit jaar het kerstverhaal voorle-

zen, in de salon, met haar leesvrienden. Zij zou het gaan le-

zen, en nu zij al is begonnen kan ze, mag ze niet meer stop-

pen. Een kerstverhaal moet verteld, gelezen, gehoord.., ge-

zucht. Zucht, zucht. Zij leest ‘de hoofdpersoon van dit ver-

haal ben ik’, ik bedoel ik het kerstverhaal, ik wil me laten 

voorlezen door jou en dank je wel dat je dit nu doet, ik ben 

je oneindig dankbaar – jouw ogen tasten mijn woorden ach-



ter elkaar tot een zin, zoals sneeuw en sneeuw en sneeuw 

tot sneeuwhoop wordt, zoals al dat wit nog witter wordt, 

steeds minder schaduw, steeds meer omtrek, minder dwar-

rel, vastigheid, een groot verhaal. Jij leest wat met mij ge-

beuren gaat, met mij gebeuren gaat vind ik zogezegd nou 

niet echt mooi gezegd, maar je leest het mooi vind ik, en dat 

telt nu vind ik, jij mag het voorlezen, jij mag mij, jij mag dit 

alles en dank je wel dat je zult blijven lezen tot het einde, tot 

het einde van alle tegenspraak, tot het alles einde (want 

misschien iedereen in slaap, iedereen die luisterde en nu nog 

luistert). Zij zou het kerstverhaal in een warme salon met de 

chocolademelk misschien, bij de kerstboom wie weet, bij 

kaarslicht toch zeker, - zij zou het verhaal lezen over mij. Ik 

ben het oude verhaal dat met kerst opnieuw wordt verteld, 

ja jullie allemaal, jullie hoorden het woordje opnieuw (niet 

het woordje opnieuw maar het woordje ‘opnieuw’ opnieuw). 

Denk maar niet dat dit verhaal nu net pas even geleden met 

eerste woorden is begonnen. In het begin was er zuchten. 

En zuchten betekent ik wil je een verhaal gaan vertellen, hoe 

weet niemand, maar het is al begonnen. Het begon zich te 

vertellen, met ademhalen, ja zonder woorden. Het verhaal 

diende zich aan, werd geboren, ja precies in grootst mogelij-

ke armzaligheid. Het had nog niets van een verhaal en toch 

was het al een verhaal. Het kerstverhaal ben ik nu.  


