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Kerstval
MARIJKE HILHORST

S taat de kerstboom al? Opgetuigd en wel? Voor 
mij blijft het een feest om de dozen uit de 

berging te halen en alle o zo kwetsbare glazen 
voorwerpjes voorzichtig te bevrijden uit het 
vloeipapier. De indiaan in zijn kajak, het gouden 
maantje, de paddestoel met het rode hoedje, de 
zilveren engel, de gezadelde olifant, de glinste-
rende ster, voor elk van mijn fonkelende schatten 
kies ik met zorg een plaatsje. Het kleine muisje 
helemaal vooraan, de forse sneeuwman meer 
naar achteren. Hier klem ik de zwaan met zijn 
witte staart, daar de bonte specht, hoog hang ik 
de zeppelin, en eens kijken of er een takje is dat 
niet snel zal doorbuigen onder het gewicht van de 
grootste onder de ornamenten, een meisje in 
kleurige klederdracht.kleurige klederdracht.

Gisteren passeerde ik een 
winkel die precies de kerstboom-
versiering verkoopt die mij zo 
bekoort en daar trakteerde ik me-
zelf op drie verschillende vogel-
tjes, een groene schildpad en een 
rood-zwarte accordeon. De 
mondgeblazen, flinterdunne gla-
zen ornamenten lijken oud, maar 
zijn het niet. Ze worden in de Ver-
enigde Staten vervaardigd naar 
oude Europese modellen en stel-
len allemaal iets voor. De collec-
tie telt alleen al 211 verschillende 
dieren waarvan 56 vogels, 27 
transportmiddelen van tractor tot 
zeilboot, 16 muziekinstrumenten, 
47 vruchten en 17 pieken, de een 
nog mooier dan de andere. Ik kan 
dus nog even voort.

Eenmaal volgehangen is mijn 
boom een sprookjesbos dat ver-
halen lijkt te vertellen. Als het donkhalen lijkt te vertellen. Als het donker is en de 
minuscule lichtjes branden – die alle honderd 
worden weerkaatst in het goud en zilver rondom 
– kan ik er zoetjes als een kind naast gaan zitten 
en bewonderend kijken. Kitscherig? Absoluut. 
Slap sentiment? Toegegeven. Maar het kan me 
niet schelen. Ik tuin elk jaar weer met open ogen 
in de door mijzelf opgezette kerstval; de feeste-
lijke stemming komt er als vanzelf achteraan. En 
de ontroering. Heerlijk.

Martinus Nijhoff laat in zijn gedicht ‘De 
kerstboom’ echte kaarsjes branden tussen de 
mandarijnen, sneeuwsterren, het speelgoed en de 
gekleurde noten waarmee de boom is behangen, 
terwijl ‘De kindr’en zingen, en de dauw der 
groote/ Oogen beweegt en blinkt in ’t trillend 
schijnen.’ De combinatie van boom, kaarsjes en 
zingen brengt ook bij deze kinderen kennelijk 
ontroering teweeg. De bundel Vormen, waaruit ik 

 

dit vers haalde, is gepubliceerd in 1924 maar het 
is waarschijnlijk dat Nijhoff een scène beschrijft 
uit zijn eigen kindertijd, dus eind negentiende 
eeuw, want hij schrijft: ‘’k Voel moeders hand 
weer die de mijne houdt.’  

Tot het begin van de vorige eeuw werd de 
kerstboom inderdaad vooral behangen met eet-
bare versiering als noten en vruchten. Soms wer-
den die al ingepakt in goud- of zilverpapier of 
bestreken met kleurstof, om ze een metalen glans 
te geven die het licht van de vlammetjes vele ma-
len vermenigvuldigde. 

Het kerstfeest neemt in Buddenbrooks (1901) 
van Thomas Mann een belangrijke plaats in: het 
brengt de hele familie Buddenbrooks samen in 

de landschapszaal, die is gevuld de landschapszaal, die is gevuld 
met de geur van lichtgeschroeide 
dennetakken, en waar het licht 
glinstert van de ontelbare kleine 
vlammetjes. In de zaal staat, be-
halve de enorme boom versierd 
met zilverglitter en grote, witte 
lelies en met een piek in de vorm 
van een engel bovenin de top, een 
aantal kleinere, met snoepgoed 
behangen boompjes en ook die 
straalden van de brandende was-
kaarsjes.

De lelies zijn uit stof ge-
maakt, en verwijzen wellicht naar 
de maagdelijkheid van Maria, de 
moeder van Jezus. Ik ken ze niet 
als decoratie. De nootjes, sterren, 
mandarijnen en het speelgoed, 
uit Nijhoffs boom, die later in 
glas werden uitgevoerd, wel. 

Natuurlijk breekt er weleens 
een. Volgens mij vormt een deel 

an de magie van kerstdecoratie juist die breek-

 

van de magie van kerstdecoratie juist die breek-
baarheid. Ze van plastic maken, is vloeken in de 
kerk. Het breekbare materiaal dwingt je er voor-
zichtig mee om te gaan, eerbiedig bijna, en even 
aandachtig te blijven bij het ophangen als bij het 
aftuigen. Mooie collecties gaan over van ouder 
op kind, en worden gekoesterd. En terecht. 

In het Nationaal Tinnen Figuren Museum in 
Ommen is nog tot en met 6 januari een tentoon-
stelling te bezichtigen van oude kerstversieringen 
uit de enorme collectie van Egbert Dikken, de 
Nederlandse expert op dit gebied. Hij is een fana-
tiek verzamelaar, doet al jaren onderzoek en 
 publiceerde onlangs het derde deeltje van Kerst-
versiering uit de oude doos 1875-1975, even rijk 
geïllustreerd als de eerdere twee. Daar staan ze in 
de oorspronkelijke uitvoering, soms een beetje 
dof geworden: mijn trommel, het zakhorloge, de 
vogels, het dikke clowntje. 
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