
Kerstfeest 1954

 

Het loopt alweer naar de Kerst. Het gezin De Vries is druk bezig met de voorbereidingen. 
Vader Joost de Vries is verzekeringsagent en haalt de contributiegelden bij zijn cliënten 
thuis op. Het is zijn gewoonte om als het tegen Kerst loopt wat hulst mee te nemen naar 
huis.

In een wal in het buitengebied van het dorp vindt hij een mooie hulstboom met veel rode 
besjes eraan. Met zijn zakmes snoeit hij enkele takken af en stopt die in zijn fietstas. 

 

Thuis aangekomen legt hij met een lachend gezicht de takken op tafel. ‘O, dat treft’, 
zeggen de dochters Tiny en Anneke. ‘Wij zijn net bezig met de versiering.’ Moeder Aaltje 
zoekt naar een schaar en zilverpapier. Tiny heeft op de Huishoudschool geleerd hoe zij 
mooie kandelaars kan maken. Zij zoekt uit de aardappelvoorraad dikke ronde 
aardappelen, maakt een mooi rond gaatje erin, vouwt het zilverpapier er omheen en steekt
daarin de witte kaarsen. Anneke versiert de schilderijen aan de wand met de hulsttakken. 
Moeder Aaltje zoekt het mooie zelf geborduurde kerstkleed uit de kast. En zo is de kamer 
prachtig in kerstsfeer gebracht.

 

Eerste Kerstdag

Tiny en Anneke trekken hun nieuwe kleding aan, speciaal voor Kerst gemaakt. Tiny is 
gekleed in een mooie blauwe overgooier met een prachtig wit bloesje eronder en Anneke 
in een zwarte rok met een mooi rood vestje erop. Tiny heeft een blij gevoel. Haar verloofde
komt zo meteen en Anneke wacht op haar vriendin. Zij eten vanavond met de familie mee.
Maar eerst naar de kerk natuurlijk. De dominee vertelt in eenvoudige woorden het 
Kerstevangelie. Prachtig, elk jaar ervaren vooral de ouders het grote wonder van de 
geboorte van Jezus in deze wereld vol zorg en moeiten. Wat geeft dit heilsfeit weer hoop 
en moed voor de toekomst. Tiny en Anneke voelen zich blij en genieten van het zingen 
van de mooie Kerstliederen. 

 

’s Middags gaan de vrouwen zich bezig houden met het kerstmenu. Een heerlijke soep 
vooraf en dan rollade met aardappelen en drie soorten groenten en als toetje Haagse bluf 
met slagroom. Dankzij het feit dat vader en moeder wat geld hebben gespaard voor de 
Kerst, kunnen zij zich deze luxe veroorloven. Ze schikken gezamenlijk rond de tafel. 
Moeder Aaltje, Tiny en Anneke brengen de schotels naar binnen en dan… In de haast om 
zo snel mogelijk alles op tafel te brengen, botst Anneke tegen Tiny aan en vliegt de jus 
over de rand. En ja hoor, een dikke vette plek in de mooie, nieuwe, blauwe overgooier. 
Paniek! Tiny wordt boos en roept: ‘Kijk dan ook beter uit!’ O, wat vindt ze dit jammer! Het 
vriendinnetje van Anneke weet hoe ze de vette plek er misschien uit kan krijgen. Strijken 
op dun vloeipapier, dan trekt het vet daar wel in. Tiny staat het huilen nader dan het 
lachen. Ze wordt getroost door haar verloofde Jan.  ‘Nou,’ zegt ze, ‘dan trek ik eerst mijn 
daagse plunje maar weer aan.’ 

 

En zo lag er toch een beetje een domper op het kerstfeest. Anneke voelt zich erg schuldig.
Maar gelukkig, vriendin Mina had gelijk. Tiny kreeg de vlek zo goed als weg met het 
strijkijzer. Opgelucht gingen ze ’s avonds na het diner, dat hun heerlijk had gesmaakt, 
samen zingen rond het orgel onder orgelspel van vader Joost. Prachtige Kerstliederen tot 
eer van God!



 

Zo werd het toch nog een fijn Kerstfeest. 
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