
Alles is familie

Voor eendoorsneegezin is demaand
decembervol feestjes enverplichtingenal
hardwerken.Maar als samengesteld gezin
moet jehelemaal aandebak. ‘Eennieuw
gezinvraagt omnieuwepatronen.’

DoorCharlottevanDrimmelen
Fotografie:MartinDijkstra

‘Z
owel zakelijk
als privéheb-
benBarbara
en ik allerlei
borrels en
diners in

december,maar alshetmoet zeg
ik alles af; het liefst ben ikbijmijn
gezin.Kerstmis is voor ons een
momentomte reflecteren.We
zoomen inopde leukeenminder
rooskleurige gebeurtenissen van
het afgelopen jaar.’
‘Koken is eenhobby vanme,

dus ikben verantwoordelijk voor
het kerstdiner.Hetwordtdit jaar
kreeft vandebarbecueof een
gans, ik twijfel. Sindswij eengezin
zijn, tuigende tweekleintjesmet
Barbara’smoederdekerstboom
op.Barbaraheeft het dandruk
methetmaken vanplaylists.De
afspraak isdat ze anderhalf uur
kerstmuziekmagdraaien, langer
houdendekinderenen ikniet vol.’
‘Mijn ex en ikhebbenweinig

contact, dekinderen zijnbijmij
gebleven.TussenBarbara enhaar
exDennis –diemet eennieuwe
partner ook tweekinderenheeft –
washet inhetbeginooknietmak-
kelijk; het leeddoordekapotte
relatie veroorzaakte ruis opde
lijn.Maarmethet verstrijken van
de tijd is er eenbijzonderplezie-
rig contact ontstaan tussenalle
betrokkenen:we vindenelkaar
oprecht leukemensen.Dat is zo-

PATRICK
LAMMERS(53)
CeovanEssent.
Isacht jaar
samen,waarvan
zesgetrouwd,
metBarbara
Lammers (45),
globalHR-
directorbij
BrandLoyalty.
Patrickheeft
tweezoons,
Coen (22) enTim
(24),Barbara
ismoedervan
Mattijs (12) en
Katarina (14).

DECEMBER-
DRAAIBOEK
Sinterklaas:
helegezin thuis.
Eerstekerstdag
bijBarbara’s ex
Dennisenzijn
vriendin.Tweede
kerstdag: thuis.
Oudennieuw:
skiënmethet
helegezinenmet
Patricksmoeder.

Leesverder
oppagina30

Katarina,
Mattijs, Coen,
Tim,Patrick en
Barbara (vanaf
links).
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‘A
ls deherfst komt
hoor ik sommige
mensenklagen
over kouendon-
keredagen,maar
ikkijk inoktober

al uit naardedagwaarop ik een
kerstboomkankopen.Eenmooie
grotewil ik,met veel ballen en zes
lichtsnoeren.Hetmoet knallen,
zonderdathet kermiswordt.’
‘Ik komuit eenhecht katholiek

gezin,waarinkerst en sinterkaas
dierbare feesten zijn. Johnkwam
opzijn twintigste vanuit Suriname
naarNederlandenheeft veel
mindermetdedecembermaand
dan ik.Hij viertmetmijmee, zegt
“Ik geniet als jij geniet”,maar als
ik vandaag zoubesluitenalles af te
blazen zouhij dat primavinden.’

Balkenbrij en champagne
‘Het isfijndat Johnzonder
mokkenmeegaat inmijn
decemberflow,maarhet vieren
van feestdagenkrijgt pas een
meerwaardeals je datbijzondere
gevoel van vreugdeennostalgie
kuntdelen.Opkerstavondging
ik als kindmetmijnoudersnaar
denachtmis. Bij thuiskomst aten
webalkenbrij endronkenwe
champagne.Totdiep indenacht
deeldenwe verhalenenbliktenwe
terugophet jaar. Bij deze traditie
heb ikmealtijdprettig gevoeld en
het lijktmij bijzonderomkerkbe-
zoek inonsgezindoor te voeren.’
‘Maaronze tradities zijnnog

indemaak.Wezulleneendraai
moetengevenaandeNederlandse
feestenengebruikenomervoor
te zorgendatdecember vanons
allebeiwordt.Wevindenhet in elk
geval belangrijkdat James-Lewis
bekend raaktmetdeBijbelverha-
len. Ik vinddekerstverhaleneen
verrijking voor kinderen; ze zetten
mij al jongaanhetdenken.’

FLOOR
ZENGERINK(34)
Is vier jaar
samenmet John
Brewster (51).Ze
werkenbeiden
inhetonderwijs.
Johnheeft twee
zoonsuit een
eerdere relatie,
John-Lee (24) en
Alex (23).

Samenhebbenze
James-Lewis (1).

DECEMBER-
DRAAIBOEK
Sinterklaas:met
hunzoontjebij
deoudersvan
Floor.Eerste
kerstdag:met
driekinderenbij
henthuis.
Oudennieuw
metz’ndrieën
thuis.

Leesverder
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‘We zullen eendraaimoeten
geven aanNederlandse feesten’

Van links af:
John, Floor,
James-Lewis
en John-Lee.
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Van links
naar rechts:
Ernst, Simon,
Justine, Filip,
Erik enTessa.

‘W
eontmoet-
ten elkaar
in1996.
Vincent
had vier

kinderen, diewe tijdensde feest-
dagennauwelijks zagen. Ikkanme
éénoudennieuwherinnerendat
zebij onswaren,maar zijwilden
destijds indecember lieverbij hun
moeder zijn. Toendie in2006aan
kankeroverleed, kwamendekin-
deren, toen16, 14, 12 en10, enhun
hondTara, bij onswonen. Filip, de
zoon vanVincent enmij,was5.’
‘Vier pubersdieniet van jezelf

zijn, diemethonderd verhuis-
dozenopde stoep staan: een
ontploffing, zeker als je éénkleuter
gewendbent.Hetwas enormwen-
nenvoor iedereen,maarwatwaren
zeallemaalflink.Geenmoeder
meer, verhuizen vanUtrechtnaar
Amsterdam,weg vanhunscholen
en terechtkomen ineennieuw
gezinmet eigen regels.Overleven,
doorgaanenzominmogelijk
achteruitkijken; datwaswatwe
deden.’

Ontbijt na denachtmis
‘Toendeongewone situatie begon
tewennen, kwamhet nieuwsdat
Vincent longkanker had.Niet
te bevatten.Het grote verdriet
speelde vooral in deperiodena
dediagnose; ik zagmijnman zo
lijdendat zijn dood eenopluch-
tingwas.We leefden ernaartoe.
Kerstmis zonderVincent vond
ik ongelofelijkmoeilijk.Hij kon
fantastisch koken,wist als geen
ander hoe je eenkerstdiner tot een
succes konmaken.Het kerstont-
bijt serveerdehij nadenachtmis,
net als vroeger bij hem thuis.Hij
maakte er iets speciaals van:mooi
gedekte tafel, kaarsen aan, snoep-
jes in servetjes; datwerk.Omdan
ineens alleende verantwoorde-

JUSTINE
KIST (56)
Auteur.Moeder
vanFilip (18) en
stiefmoedervan
Erik (23),Tessa
(25),Ernst (27) en
Simon (30).

Justinesman,
Vincent, overleed
in2012aan
longkanker,
daarvoorwas
zijnex-vrouw
aloverleden.
Justine isnu
alleenmetdevijf
kinderen.

DECEMBER-
DRAAIBOEK
Sinterklaas: gaat
dit jaarnietdoor.
Kerstdiner: op
nader tebepalen
avond.Ouden
nieuw: iedereen
trekteigenplan.

Leesverder
oppagina30

‘Dat ongezellige hotel,
enwewaren al zo somber’
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veelwaard,wantof kinderennou
23, 15, 10of 4 zijn: zewillen ervan
opaankunnendathunouders
het tijdensde feestdagengoed
regelen.Doordatwedezelfdewaar-
den,normen, ideeënenprincipes
hebben,warenwehet erover eens
dat onzekinderenopnummer
één staan. Zij hebbenniet voor
deze situatie gekozen, duswij zijn
degenendie af en toeoponze tong
moetenbijten.’
‘Zeker in eenhectischemaand

alsdecemberkun jedaar eenhoop
rust voor terugverwachten.Een
nieuwgezin vraagt omnieuwe
patronenenhetheeft ons gehol-
penconsequent enconsistent te
zijn. Bij grote zigzagbewegingen
varenkinderenniet lekker.We
hebbendingennooit ingewikkeld
gemaakt: “Morgenga je gezellig
naarpapa toe”, zeidenwe tegende
kleintjes.’

Verplicht gedicht
‘Het geheimschuilt in vooruitkij-
kenen loslaten: geenwrokkoeste-
renoverdingendie inhet verleden
gebeurd zijn en jeniet drukmaken
of jedekindereneerste of tweede
kerstdag “krijgt”.Danwordthet
uiteindelijk 22of 27december,
nouen?’
‘Omdatweallemaal interna-

tionale voltijdbanenhebben,
leggenweonze schema’s tijdig
naast elkaar.Het overlegoverwie
welkekerstdag “krijgt”, gaat altijd
relaxed.Wij gevencadeausmet
sinterklaas,Dennismetkerst.’
‘Sinterklaas is Barbara’s feest.

Ze gaat helemaal los, hilarisch. Ik
ben tegen surprises enhet ismij
wonder bovenwonder gelukt die
traditie af te schaffen. Een gedicht
stelt Barbarawel verplicht.Mocht
je het lef hebben te verzaken, dan

‘Demoeder van John is overleden;
ikhebhaarnooit gekend. Zijn
vader en twee zussenwonen in
Suriname, zijn andere twee zussen
inNederland. Johnverteldemedat
je inSurinamewordt opgevoedom
uit te vliegen; het is voorhemdus
heelnormaaldat familie verweg
woont.’
‘Vorig jaar logeerdenwemet

kerst bijmijnouders inhet oosten
vanhet land. John-Lee enAlex
gingennietmee.Heel begrijpelijk,
zijwillen ’s avondsdehort opmet
vrienden.Wel etenweopeerste
kerstdagmet z’n vijvenaaneen
mooi gedektekersttafel. Ikdoe
boodschappen, Johnzorgt voor
hetwild.Wekopeneencadeautje
voor elkaar,maarhoudenniet

lijkheid te dragen en alles gezellig
temaken,dat vond ik ingewikkeld.
Deeerste kerst zonderVincentben
ikdaarommetdekinderen,mijn
moeder eneenneef ennicht –mijn
vaderwas een jaar voorVincent
overleden–naar eenhotel gegaan.
Thuisblijven vondenwe te con-
fronterend.Wekwamenaanrijden
bij een vreselijk ongezellighotel
enwewarenal zododelijk somber
met z’nallen.Toenanderemensen
inhet restaurant gingenzingen,
werdhet tochnogeen vrolijke
avond.’

Vluchtenmet kerst
‘Tradities zijn voordekinde-
renbelangrijk.Diehelpenhen
demooieherinneringenaan
hunouders in stand tehouden.
WeproberenKerstmis zoveel
mogelijkmet z’n allen te vieren,

‘Ik ben blij als hetweer januari is.
Dan is allesweer normaal’

heb je echtwel eenprobleem.’
‘Er zijn stapels cadeaus,waar-

van ikme ieder jaar afvraagofdat
nounodig is.Opzulke avondenzie
ikmijnmoeder terug inhaar, die is
al evenbourgondisch.Oppakjes-
avondhebbenweals traditie dat
mijn schoonmoeder erwtensoep
maakt enmijnmoeder appeltaart.
Het feest zal dit jaar eenextra
ladingkrijgenomdathetde eerste
sinterklaasavond is zondermijn
vader; hijwasbovendien jarig op
5december.’
‘Oudennieuwvierenwedoor-

gaansmet vrienden.De tweegrote
kinderen zienweniet, tenzij ze
evenbinnenwippenomalles op te
eten voor zede stad ingaan.Maar
dit jaar gaanwemetdekinderen
enmijnmoeder skiën.’
‘Ach, december: heel gezellig

allemaal,maar ikbenblij als het
weer januari is.Dankunnenwe
weer lekkernormaal doenmet z’n
allen.’

vanoverdrevengedoe.Muziek is
belangrijk voor ons. Alex speelt
pianoen Johnsaxofoon.Het geeft
eenavondzoveelmeerdanMariah
Careyuit een speaker.’
‘Sinterklaasavond vierenwe

alleenmetmijn familie;met
cadeautjes engedichten.Metoud
ennieuwblijvenwemet James-
Lewis thuis.Degrote jongens
nemenvriendenmeeombij ons
oliebollen te etenengaandaarna
de stad in.’
‘Eerlijk gezegd vind ikhetbest

complexomde feestdagenzo te
organiserendat iedereengelukkig
is. Johns lievelingstekst “Alles is
goed” sleeptmeerdoorheen.Het
betekent zoiets als:mocht alles
anders lopendan van tevoren
bedacht of afgesproken, dan is
dat geen redenominde stress te
schieten.’

maar somsvlucht er iemand, en
somsben ikdat zelf.Dit jaar ga ik
naar ons familieappartement in
Zwitserland.Tweekinderengaan
waarschijnlijkmee, eentje zit in
Madagaskar eneentje inNepal.
Inmiddelshebbenweooknog
rekening tehoudenmet schoon-
families,maaromdat iedereen zo
graag éénavondals gezinbij el-
kaarwil zijn, gaathet ons absoluut
lukkeneendatumte vinden.We
kledenons feestelijk aan.Mannen
hoevenniet inpak,maardragen
wel eenoverhemd.Net zoalsbij
ons thuis vroegerbrandenerdie
avondechtekaarsjes indeboom
–met eenemmerwater eneen
dweil ernaast.Wedraaienmuziek
vanDavidBowie enBingCrosby
enwedenkenaandegrappige
dingendiehunvader konzeggen.
Westaanniet opeendramatische
manier stil bij iedereendieover-
leden is,maarhalen sprekende
herinneringenop.’
‘Sinterklaasavond is voorons

allemaalbelangrijk, dat vieren
wemeestalmetmijn familie
met surprises engedichten.We
luisterennaar alle gedichtenenwe
lachenheel veel. Vorig jaar legden
wecadeautjes onderdekerstboom
omdat sinterklaas voorhet eerst
niet doorkongaan. Iedereenhad
hetdrukofwasweg,net als dit
jaar trouwens.Ongezellig,maar
volgend jaarproberenwehet in te
halen.’
‘Ikhou vandecember,maar

vindKerstmisovertrokken.Met
sinterklaasben jenogcreatief
bezig,maarKerstmisdraait vooral
omveel eten. Als jenaarde tv kijkt,
zou jedenkendat er alleenmaar
lachendegezinnen inglitterpak-
kenaan tafel zitten. Terwijl er
zoveel eenzamemensenzijndie
helemaalniets teplannenof com-
binerenhebben.’o
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JUSTINEKIST:
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