
Wanneer het geroezemoes van jingelende belletjes 
stilaan aanzwelt en de gure winterwinden de 
eindejaarssferen doorheen de besneeuwde stegen 

aanjagen dan heb je stilaan onmiskenbaar in de mot dat 
Kerstmis en Nieuwjaar weer aan de beurt zijn. De ene 
neemt het jaareinde gretig beet om zijn eenzaamheid 
en intrieste levenswandel te betreuren en zichzelf dan 
zo pijnloos mogelijk om zeep te helpen, een ander ziet 
het fonkelnieuwe jaar als een lichtend pad doorheen 
de winterdonkerte op weg naar een beter en gelukkiger 
leven. Ik ben enthousiast lid van het tweede clubje en 
kribbel elk jaar als een bezeten wellusteling een compleet 
onnozele lijst van goeie voornemens bij mekaar. Facebook 
op de brandstapel gooien, de Amerikaanse regering 
omver werpen, buitenaards leven ontdekken of mijn 
schoonmoeder te lijf gaan met een wc-ontstopper zijn 
maar een paar van mijn jaarlijkse ambities. Maar om mij 
ondeugdelijk en hoonlachend te laven aan mijn snode 
toekomstplannen moet ik altijd eerst die onvermijdelijke 
feestdagen doorspartelen. Zoals elk verstandig koppel 
delen André en ik de feestdagen heel democratisch op 
tussen onze beide families. Oudejaarsavond vieren we 
altijd in het gezelschap van mijn kliek, doorgaans een 
vlot beschonken en uitzinnig plezante zwelgpartij. Maar 
kerstavond wordt al jaren overschaduwd door zijn clan. 
Die clan bestaat volledig en alleen uit ons moe, een 
stugge oervlaamse sloor met een eeuwige klaagzang en 
met haar zoon als enige devote fan. Die avond kwam ze 
stralend van ongein onze woonkamer binnengestrompeld. 
Ons moe is een enorme fan van alles wat te maken 
heeft met de kerk. Ze is niet alleen meervoudig 
laureaat bijbelkwissen en een devoot verzamelaar van 
handtekeningen van onderpastoors, maar is vooral verzot 
op middernachtmissen. Ze heeft zelfs een top tien van 
de meest legendarische middernachtmissen. Met stip op 
nummer één staat de middernachtmis van Zemst in 2014. 
Daar is ooit tijdens de offerande de hele bende van Jezus, 
inclusief apostelen en Heilige Geest, verschenen aan alle 
aanwezigen. Kwatongen beweerden later dat het ging over 
een obscuur toneelgezelschap, maar ons moe bleef koppig 
geloven in de strafste verschijning sinds Bernadette in 
Lourdes Moeder Maria 18 keer zag rondzweven. Sindsdien 
hoopte ze elk jaar weer op een openbaring, vooral omdat 
ze ooit vernoemd is naar de Heilige Maagd zelve. 
Ons moe wiebelde richting zetel en begon direct tegen 
mijn zoon en dochter te zemelen over Tien geboden, 
werken van barmhartigheid en het uitnodigen van 
daklozen in barre tijden. Onze Kamiel luisterde met open 
mond en stoof vervolgens de kamer uit om even later 
terug te komen met een spartelende dakloze kat die ik 
al eerder in onze straat had zien rondscharrelen. Het 
straatbeest wrong zich los en spurtte hondsdol de kamer 
rond op zoek naar een uitgang. Hij vond de deur richting 
keuken, koerste daar nog wat rond om dan in duikvlucht 
in onze pruttelende frietketel tussen de kroketten te 
springen. Mijn honger was op slag over. Het beest 
klauterde brullend uit zijn oliebad en vloog tenslotte recht 
op onze kerstboom af. Hij kwam tot stilstand tegen de 
boomstam en knabbelde van de weeromstuit op een gele 
kerstbal. Inmiddels halvelings gesmolten en dapper aan 
het stikken viel het beest het volgend moment steendood. 
Ik besloot het dier dan maar ongezien terug op de plek te 
leggen waar ik het eerder had gezien en maakte mij uit 
de voeten. De goesting op een kerstdiner was inmiddels 
bij iedereen ver te zoeken, dus leken cadeautjes ons een 
beter idee. André had mij de geschenkaankoop van zijn 
moeder toevertrouwd en dat had hij beter niet gedaan. 

Zijn blik was onbetaalbaar toen ze haar rollator uitpakte 
die versierd was met een blauwe Maria-sluier. Tegen alle 
verwachtingen in was ze er direct stapelzot van. Blauw- 
en welgemutst deelde ze op haar beurt haar presentjes 
aan onze kotertjes uit. De cadeautjes van ons moe zijn 
altijd legendarisch gierig en dat was deze keer niet anders. 
Ons Flo ontving een plastieken verpakking van belegen 
kaas waar ons moe ‘pennenzak’ had op gekriebeld terwijl 
onze Kamiel een Rubik-kubus cadeau kreeg waarvan 
André direct vermoedde dat hij ooit exact diezelfde in zijn 
jonge tijd had gekregen. Als je toen zo’n kubus kreeg, wilde 
je altijd indruk maken op de familieleden, dus verdween je 
even achter het hoekje om daar de gekleurde stickertjes 
te verplakken. Bijzondere waakzaamheid was evenwel 
geboden bij het iets te enthousiast verplakken, want dan 
kwamen de blokjes los. Even later kwam je dan als een 
ware tovenaar met een volmaakte kubus terug onder de 
mensen om hem het volgend moment in puin zien te vallen 
en schaamteloos terug af te druipen. Die verpulverde 
kubus van toen, was onze Kamiel zijn deel. ‘Waaw, ne 
puzzel!’, riep Kamiel enthousiast uit terwijl hij alle blokjes 
van de mat schraapte. ’t Was stilaan middernachtmistijd 
en we begaven ons naar het kerkgebouw. De kerk was al 
volgelopen en we posteerden ons moe vooraan op een 
plaatsje voorbehouden aan mindervaliden. Bij gebrek 
aan andere lege zitjes parkeerden wij ons rechtstaand 
aan de zijkant van de ruimte. Terwijl ons moe tijdens de 
dienst steeds weer onderzoekend het strijdtoneel aan 
het afspeuren was op zoek naar heilige verschijnselen, 
brak het moment van de offerande aan. Ons moe 
maakte aanstalten om zich, gewapend met haar rollator, 
richting pastoor te begeven, de blauwe mantel over 
het hoofd gedrapeerd. Ze vloog iets te enthousiast uit 
de startblokken en een van haar rollatorwieltjes begaf 
het onder de flitsende start. Ze was echter niet meer te 
stoppen en duwde het ding scheefgezakt en krijsend de 
vloer over richting pastoor. André en ik riepen haar nog 
na: ‘Moeder!’ Maria!’, maar het onheil was geschied. Het 
gemurmel onder de kerkgangers verstomde en iedereen 
keek met open mond naar ons schuifelende moe in haar 
dienstmaagdenoutfit. Op dat moment doemde rechts van 
het altaar een zangkoor op dat verdacht veel gelijkenissen 
vertoonde met de Zemstse bende van Jezus, inclusief 
apostelen en Heilige Geest. Het werd alle aanwezigen, 
pastoor en misdienaars incluis, teveel. Terwijl iedereen 
een verschijning meende waar te nemen van de Heilige 
Maagd, op zang begeleid door de muziekband van haar 
zoon, werden we plotsklaps getuige van een algehele 
extatische verwarring en consternatie. Links en rechts 
begonnen mensen sprekend in tongen de handen ter 
hemel te slaan, zichzelf te kastijden en in opperste euforie 
met paternosters te zwieren. De goddelijke chaos was 
compleet. Zelfs de pastoor jogde onophoudelijk het altaar 
rond almaar bijbelverzen uitroepend terwijl de misdienaars 
hosties boven de kerstkaars aan het roosteren waren. 
Ik keek ontzet richting André die schouderophalend 
gebaarde om de boel te ontvluchten. We grepen ons 
moe en rollator beet, sleepten haar doorheen de chaos 
mee naar de uitgang en vluchtten huiswaarts. Enkele 
dagen later stond er in de krant te lezen dat de bende van 
Zemst een tweede maal was verschenen, ditmaal aan de 
zijde van een verfrommelde Maagd Maria. Aanwezigen 
werden massaal afgevoerd richting de ziekenboeg van het 
naburige klooster en Vaticaan-experts waren de plek van 
de verschijning grondig aan het onderzoeken… Een mens 
maakt wat mee, zelfs een bende verschenen misbaksels 
tijdens Kerstmis…
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NACHT VAN DE KERSTMISBAKSELS

Als een gazelle drentelt Belle welgemutst en charmant van dag tot dag. Als stoere mama en in alle vezels een 
opgeruimd Danikaantje walst ze eigenwijs doorheen de drukte van het bestaan.


