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   Heimwee naar de Kerst van vruuger 

Ik ben geboren in Tilburg, gedoopt in de Theresiakerk, nu een duur appartementencomplex. 

Toen ik drie weken oud was verhuisden we naar het Paduaplein, parochie Hoefstraat. In die kerk zit 
nu een glazenier; zou hij ook gebrandschilderde ramen maken? 

Getrouwd zijn we in de Hasseltse kerk, nu een cultureel centrum. 

Kerken verdwijnen te samen met de “Roomsche fierheid”. Moskeeën komen er voor in de plaats. Mijn 
verstand zegt: of je nu God aanbidt of Allah, wat maakt dat uit? Maar mijn gevoel reageert anders. 

In de Hoefstraat, een grote romaanse kerk met ronde bogen, hadden we een grote kerststal met 
manshoge beelden en grote kerstbomen. Kapelaan Van Eerd regelde het allemaal. Mijn oudere 
broers hielpen mee. Sterke jongens, stoere knapen! 
Om 4 uur was de nachtmis. Drie missen eigenlijk met drie heren. We zijn nu al blij met één pastor! 
De eerste mis was plechtig, de tweede en derde mis werden er doorheen gejaagd! Dan gauw naar 
huis: koffie, kerststol en tulband.  
Het kerstdiner: een wit laken over de tafel met rood lint. Naast elk bord een takje hulst. Papieren 
kerstklokken aan de lamp en de lichtjes in de kerstboom brandden. Dat laatste vond vader wel wat 
verkwistend, maar mijn moeder had uitgerekend dat wanneer hij één borreltje minder in het café 
pakte, dat dan de kerstverlichting dágenlang aan kon blijven! 
De geur van het gebraden konijn was heerlijk en de smaak ook. We kregen niet bij elk gerecht een 
zuiver bord … zoveel borden hadden we niet. Ik was uiteindelijk de dértiende van een groot gezin. 
Later, toen de groep kleiner werd, toen wel natuurlijk. Moeder wist echt wel hoe het hoorde! Ik 
hoor haar nog vermanen: “Zit rechtop! Je brengt het voedsel naar je mond en niet andersom!” 

Ik hoop dat u ook nog mooie herinneringen hebt aan de “Kerst van vruuger” en tot de praktiserende 
katholieken zou ik willen zeggen: “Niet tobben, want heeft Hij niet gezegd: Wanneer er twee of meer 
in mijn naam bijeen zijn …”. Weet u trouwens wat 20.C+M+B.20 betekent? Zoek het maar eens op. 

Frans van Gulik, voorzitter 

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen 
en een goed en gezónd 2020 

 
 
 
 
 
 
 
    Haagse herinneringen 

In de jaren ‘60 schaften vele gezinnen een encyclopedie aan, die deel voor deel kwam en duur 
betaald werd: de Winkler Prins. Dat moest nu eenmaal. Net zoals je er heden ten dage niet bij hoort 
als je geen i-pad hebt. Momenteel is alles op internet te vinden, met Wikipedia als waardige 
opvolger van de Winkler Prins. Die laatste kun je nu zelfs op Marktplaats aan de straatstenen niet 
kwijt. Oud papier geworden. 
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In mijn hoofd had het verhaal post gevat dat de Germanen de kortste dag vierden met een 
dennenboom en dat de Christelijke zendelingen dat hebben vermengd met de geboorte van Jezus.  
Na tientallen jaren van dwalen komt de ontnuchterende werkelijkheid van Wikipedia op je monitor: 
In de Romantiek (begin 19e eeuw) doken theorieën op dat de kerstboom een Oud-Germaanse 
oorsprong zou hebben, waarbij de boom (eik) centraal stond in een midwinterviering (eigenlijk de 
kortste dag). Mogelijk werd die boom dan verlicht. Als de boom in de winter oud was, werd deze 
verbrand voor warmte. Tegenwoordig gaat men er echter vanuit dat de kerstboom niet ouder is dan 
de 19e eeuw. De traditie van de kerstboom is komen overwaaien uit het 19e-eeuwse Duitsland en 
door immigranten naar Nederland meegenomen. Hoe ontnuchterend! Dat maakt meteen 
begrijpelijk dat de kerstboom geen deel uitmaakt van het lied “Stille Nacht, Heilige Nacht”. Dit lied 
was er eerder dan de traditie om in Kersttijd een dennenboom in huis te halen. 

We hadden thuis dus een kerstboom met bovenin een piek. In Brabant werd daar vroeger anders 
over gedacht, zo liet Mariska mij weten. Een kerstboom was heidens en bij vele Brabantse gezinnen 
kwam zo’n ding niet in huis. Later mocht het wél, maar niet met een piek erop. Het moest een ster 
zijn, de ster van Bethlehem.  
In het Evangelie volgens Lucas staat dat Jezus na zijn geboorte in een voerbak voor het vee werd 
gelegd. Daaruit werd geconcludeerd dat de geboorte in een stal plaatsvond. De invoering van de 
kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, die omstreeks het jaar 1200 in Italië 
leefde. Naast Jezus, Maria en Jozef zijn vaak ook andere figuren aanwezig die in het kerstverhaal 
voorkomen, zoals herders - eventueel aangevuld met enkele schapen - en de drie koningen met een 
of meer kamelen. Verder behoren de os en de ezel vaak tot de groep. 

Mariska kon me nog meer vertellen over de kerststal en alles wat daarbij kwam kijken. Zo’n stal 
had ik vroeger thuis niet, dus ik was een en al oor. Vlak voor Kerst kwam de stal met bijlagen uit 
de doos en werd ergens prominent in de woonkamer opgesteld. Jezus, Maria en Jozef waren wel 
mooi en heilig, maar niet zo spannend.  
Met de drie Koningen was meer te beleven: ze werden eerst en 
bijna onzichtbaar achter de van rotspapier gemaakte bergen 
gezet, samen met een kameel. Elke dag werden die vier figuren 
stukje bij beetje naar het kindeke Jezus geschoven. Als kind had 
je haast en schoof je een te groot stuk. De hele boel werd dan 
weer door sPa of sMa wat teruggeschoven, want de figuren 
mochten pas op 6 januari bij de kribbe staan. Na veel moeite 
bereikten ze netjes op die dag hun bestemming. Ze moesten wel 
om de ezel en de os heen manoeuvreren en dat vergde de nodige 
stuurmanskunst. Kennelijk is de Paus daar niet erg bedreven in, want onlangs heeft hij die twee 
arme dieren ritueel geslacht. Ze zouden niet in de Kerststal thuishoren! Het is voor hem te hopen dat 
hij in de Hemel niet tegen Franciscus van Assisi aanloopt! 

In het begin hadden we alleen échte dennenbomen. Zo een met een houten kruis, dat met een grote 
spijker onder aan de stam was geslagen. Een nogal wiebelige constructie en menige boom viel ’s 
nachts met veel geraas om. Later kregen we zo’n plastic groen ding met drie vleugelmoeren. Daar 
konden we de stam in doen (zonder kruis) en met die moeren recht en vastzetten. Ook niet zo 
stabiel, maar er kon water in met de gedachte dat de naalden langer standhielden. Geen wonder dat 
de kunstboom aan populariteit won. Net als de elektrische kaarsjes: gemak dient de mens. Toen we 
nog geen kunstboom hadden, namen we er een met kluit. Dat suste ons natuurlijk geweten, want na 
gedane arbeid ging de boom de tuin in met de vaak ijdele hoop dat hij aan zou slaan.  

In Nederland geldt de ongeschreven regel dat kerstbomen en andere kerstversieringen pas na 
Sinterklaas mogen worden aangebracht. Maar dat lukt niet erg in de winkels. Winst is tegenwoordig 
belangrijker dan traditie. Volgens de overlevering brengt het ongeluk als de kerstboom na 
Driekoningen nog in huis staat. Maar ja, van een kunstboom met (al dan niet zenuwachtig 
knipperende) kunstlichtjes wil je zo lang mogelijk genieten en nam je het risico maar. 
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Als Hagenaar herinner ik me een ander plaatselijk gebruik. In de jaren 
zeventig en tachtig was het in Den Haag populair bij grote groepen jongeren 
om kerstbomen te verzamelen en die in “eigen beheer” op een kruispunt of 
een plein te verbranden. Ook een lichtfeest, maar dan wat ruiger. Het kon er 
in die tijd heftig aan toe gaan tussen buurtgroepen onderling met gewonden 
tot gevolg. Deze traditie stond bekend als “Kegsbomen rausen”. Vanaf de 
jaren negentig werd het in eigen beheer verbranden van kerstbomen steeds 
minder toegestaan vanwege de hoge kosten van asfaltreparaties en de onveilige 
situatie voor bewoners in de directe omgeving. Dat zoiets soms wel erg uit de 
hand kan lopen bleek vorig jaar nog tijdens de “vreugdevuur-wijk-clash” 
Scheveningen – Duindorp. Eigenlijk wel jammer! 

We hebben ondertussen allemaal de leeftijd waarbij we wel eens in ons eigen verleden terugkijken 
om kenmerkende gebeurtenissen nog eens voor de geest te halen. Als niet-autochtone Brabander 
ben ik wat Kerstmis betreft uitherinnerd. Misschien dat een van onze leden zich eveneens bepaalde 
zaken herinnert, die als basis kunnen dienen voor een Kerstverhaal 2020. Begin er nu vast aan: je 
kunt het in Kersttijd beter voelen en opschrijven dan op een willekeurige (zomerse?) dag. 

Ik wens u allen een mooi Kerstfeest toe. Met wellicht een beetje het gevoel van vroeger! 

Met dank aan Wikipedia, Ruud Koningen 
 
 
 
 
 
 
            Verzaken 

Zojuist is de januari 2020 uitgave van het bridgeblad bij u in de bus gevallen. Altijd leuk en 
leerzaam om te lezen. En nu heeft u er de komende bridgeloze dagen eindelijk de tijd voor. 
Op bladzijde 60 staat een goed artikel over verzaken. U weet wel, de meest voorkomende 
onregelmatigheid. Waarbij u dan meteen de arbiter er bij roept, die u met zoetgevooisde stem laat 
weten dat er geen kaarten mogen worden teruggedraaid om te zien óf er wel is verzaakt. Nee, 
meteen die aardige man roepen. 
Wat daarna gebeurt staat héél goed beschreven in dat artikel. Moet u écht lezen. Daarna begrijpt u 
eindelijk wat die arbiter beweert. Wél even doorbijten en niet meteen afhaken als het wat 
ingewikkeld lijkt te worden. 

Ik wens u allen een vredige Kerst. 
*** 

 
 
              Hervatting wintercompetitie 

Dinsdag 7 januari en donderdag 9 januari 2020 pakken we de competitiedraad weer op. 
 

*** 
 
 
             EN VANUIT STIPPENT wensen wij jullie veel … 

 
 

dirruk voor 2020 


