
Kerst zoals 
het heurt?

VOOR DEZE LEZERESSEN GEEN 
FEESTKLEDING, DENNENBOOM OF
INGEWIKKELD KERSTDINER. ZIJ VIEREN
KERST OP HUN ÉÍGEN MANIER.
“IK WARM EEN KLIEKJE OP.”

Niet bij ons!
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Miranda (28): “Voor het eerst gaan mijn man en ik dit jaar weg met Kerst. Zowel mijn ouders als 
schoonouders zijn gescheiden, we zijn er helemaal klaar mee om vier bezoekjes in twee dagen te 
moeten proppen. In plaats daarvan gaan we nu met de auto op vakantie naar Zweden, gezellig 
kerstmarkten bezoeken. Mijn vader en schoonmoeder vinden het supertof. Ze gunnen ons een leuke 
vakantie en zien ons daarna wel weer. Mijn schoonvader boeit het volgens mij niet zo, hij zegt er 

tenminste niks over. Mijn moeder is wel wat teleurgesteld, want ook mijn zusje is weg met Kerst. Natuurlijk 
snap ik dat mijn moeder het niet leuk vindt dat we er niet zijn, maar tegelijkertijd denk ik: het is mijn leven
en ik kan er niks aan doen dat iemand alleen is met Kerst. Als ik het zelf was, zou ik proberen af te spreken
met vrienden. Dat gaat ze hopelijk nu ook doen.”

Margreeth (53): “Al dertien jaar lang 
gaan we elke Kerst met onze kinderen naar 
Ameland. Ideaal. Geen verplichtingen, niet 
uren in de auto om van de een naar de 
ander te rijden, geen urenlang kerstdiner... 
Mijn zus is acht jaar geleden naar Ameland 
verhuisd. Hierdoor zijn we op één Kerstdag 
alsnog met familie bij elkaar, maar we doen 
nooit een kerstdiner. Wel plannen we op die 
dag een doldwaze spelletjesavond met 
hapjes. Iedereen mag dan aantrekken wat 

’ie wil, alles gaat heel ontspannen. Op de 
andere Kerstdag maken we overdag met 
ons gezin een strandwandeling of kijken 
we tv. Net waar we op dat moment zin 
in hebben. En ’s avonds eten we een 
maaltijdsoep of boerenkool.”

Annemarie (64): “Ik doe al een paar jaar 
niets of weinig aan Kerst. Vroeger vierde ik 
het wel met familie, maar het is gewoon 
niks voor mij: al die verplichte bezoekjes en 
maar aardig doen tegen iedereen. Alleen al 
al die voorbereidingen voor het kerstdiner… 
En ondertussen maar blijven lachen, terwijl je 
eigenlijk wel kunt janken omdat iets mislukt 
of omdat je een bepaald ingrediënt bent 
vergeten. Ook die enorme drukte in de 
winkels rondom Kerst vind ik niet fi jn. Mensen 
lopen gestresst door de winkel alsof ze een 
heel weeshuis te eten moeten geven. Dat 
doe ik dus niet meer! Ik woon alleen met 
mijn hondje Jet en wij gaan lekker met de 
Kerstdagen naar onze stacaravan op de 
camping. Met een kacheltje aan is het 
daar prima te doen. En ’s avonds eet ik iets 
normaals, zonder al die poespas. Mijn twee 
kinderen vinden het prima. Mijn dochter viert 
Kerst bij haar vriend en mijn zoon doet ook 
niks aan Kerst. Ze zeggen altijd dat ik moet 
doen waar ik gelukkig van word, dus zo is 
iedereen blij.”

‘Ik ga lekker 
met mijn hondje
naar mijn 
stacaravan’

‘Doldwaze spelletjes-
avond met hapjes’

‘Geen vier bezoekjes in twee dagen voor ons dit jaar’
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‘Lekker languit voor de tv’
Jo (30): “Ik heb net mijn hele huis verbouwd en 
veel spullen weggedaan. Een kerstboom komt er 
niet in dit jaar, te veel rommel! En uitgebreid Kerst 
vieren zie ik ook niet zo zitten. Ik heb al niet zo 
veel met Kerst, maar dit jaar heb ik het ook nog 
eens heel druk gehad, dus die twee dagen vrij 
ga ik gebruiken om even tot rust te komen. 
Misschien drink ik net als anders op een van 
de twee Kerstdagen een lekker wijntje bij mijn 
moeder, maar verder maken we er met z’n tweeën
nooit zo’n spektakel van. We hebben ook geen 
grote familie, het is alleen wij twee. 
Grote kans dat ik languit op de bank tv ga kijken. 
Een romantische kerstfi lm zal het in elk geval niet 
worden, doe mij maar een goede thriller, dan 
heb ik een topavond!”

‘Het liefst sluit ik me op en 
wacht ik tot het 2 januari is’
Chantal (41): “Ik heb een hekel aan de feestdagen. 
Kerst, Oud en Nieuw: ze kunnen mij gestolen worden. 
Het liefst sluit ik me in die periode op en wacht ik tot het 
2 januari is. Voor mij is het te veel moeten. Je moet met 
Kerst naar familie, op 1 januari ga je opnieuw op bezoek 
bij je dierbaren om ze een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
Maar waarom eigenlijk? Van wie moet het eigenlijk? Voor 
mij betekenen al die verplichtingen en bezoekjes te veel 
prikkels. Daar ben ik gevoelig voor, van te veel prikkels krijg 
ik onder andere buikpijn, daarom doe ik er simpelweg niet 
aan mee. Ik heb vier kinderen, van 20, 18, 11 en 5, alleen 
omdat zij het gezellig vinden, zet ik een kerstboom neer. 
Mijn ouders zie ik vlak voor Kerst even, met de Kerstdagen 
zelf blijven we thuis en doen we wat we zelf willen. 
’s Avonds eten we wat tapas en daarvoor en daarna zijn 
de pubers het liefst buiten. Met mijn man kijk ik meestal 
een serie of ik doe een spelletje met de jongste. Aan 
cadeautjes doen we ook niet. Die krijgen de kinderen 
al met Sinterklaas. Het is voor ons helemaal prima zo.”

Leena (34): “Ik ben jarig op Tweede Kerstdag. 
Kerst vier ik op Kerstavond en Eerste Kerstdag, 
op Tweede Kerstdag vier ik mijn verjaardag. 
De kerstboom staat er dan nog steeds en ik heb 
meestal genoeg lekkere hapjes over van de 
dag ervoor, maar er hangen óók slingers en ik 
serveer taart. Vroeger vond ik het nooit leuk om 
met Kerst jarig te zijn. Veel mensen hebben dan 
al andere plannen, vaak konden vrienden en 
familie maar kort of helemaal niet komen. Nu ik 
ouder ben, vind ik het minder erg. Ik vier het op 
de dag zelf met mijn gezin, moeder, broertje en 
schoonouders. En soms geef ik op een ander 
moment alsnog een feestje, waarop de meeste 
vrienden en familieleden wel kunnen.”

Eveline (45): “Elk jaar voelde ik al tegenzin als ik 
alleen al aan Kerst dácht. De verplichte bezoekjes aan 
mijn ouders en schoonouders op Eerste Kerstdag, het 
kerstdiner op Tweede Kerstdag met mijn broer, schoonzus 
en aanhang dat nooit écht gezellig werd… Vorig jaar 
besloot ik ineens dat ik het niet langer meer wilde: 

zo Kerst vieren. Oké, ik moest even wat moed verzamelen 
om iedereen te laten weten dat we met Kerst de grote 
afwezigen zouden zijn, maar eigenlijk viel me hun reactie 
nog best mee. Een vriendin van mij heeft een vakantie-
huisje op de Veluwe, dat ze verhuurt. Daar zijn mijn man 
en ik de dag voor Kerst al heengegaan. Met de auto 
volgeladen met fi jne leesboeken, spelletjes, wandel-
schoenen én een tas met boodschappen. Aan een 
kerstdiner deden we niet, we fl ansten Eerste Kerstdag wat 
simpele maar lekkere gerechten in elkaar en schonken er
een lekker wijntje bij. En Tweede Kerstdag warmden we 
de kliekjes op! Ik vond het de fi jnste, meest relaxte Kerst 
ooit. Dit jaar gaan we het precies weer zo doen.”

‘Ik vier mijn verjaardag’

‘Naar een huisje op de
Veluwe: boeken, spelletjes en 
wandelschoenen mee’
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‘Ik ga backpacken’
Chantal (26): “Dit jaar ben ik met Kerst in mijn eentje 
aan het backpacken door Venezuela. Iets wat ik 
best jammer vind, want bij mijn ouders thuis is het 
altijd heel gezellig met Kerst, maar ik kijk ook erg 
naar deze reis uit. Geen idee waar ik straks met Kerst 
precies ben, en wat ik dan ga doen. Wel heb ik met 
mijn moeder afgesproken dat we gaan videobellen 
op Eerste Kerstdag. Vlak voor mijn vertrek, een week 
voor 25 december, zal ik mijn ouders alvast hun 
kerstcadeau, een luxe borrelpakket, geven. Dat mogen 
ze dan op Kerstavond openmaken. Ik zal vooral mijn 
ouders met Kerst best missen, maar ik ga ervan uit 
dat ik in Venezuela leuke mensen ontmoet met wie 
ik hopelijk ook een fi jne tijd zal beleven.”

‘Op vakantie 
zonder de kinderen’
Ankie (50): “Mijn man en ik gaan deze Kerst op 
zonvakantie naar Kaapverdië, zonder onze kinderen. 
We hebben een zoon van 23 en een dochter van 
20 jaar die allebei nog thuiswonen. Dit hebben we 
overigens wel met ze overlegd en ze vonden het 
prima. ‘Ga maar lekker’, zeiden ze. Omdat we een 
paar pittige jaren achter de rug hebben – mijn man 
en ik moesten beiden zware operaties ondergaan – 
gunnen ze ons deze vakantie van harte. Zelf kunnen 
ze vanwege werk helaas niet mee, maar ergens 
vind ik het wel ook fi jn, even met z’n tweeën weg. 
En gelukkig weet ik dat de kinderen met hun 
partners ook een leuke Kerst zullen hebben. Normaal 
gaan we met het gezin op Kerstavond altijd met 
een vriendengroep en hun kinderen plus aanhang 
uit eten. Met Kerst zelf eten we de ene dag met onze 
ouders en de andere dag met nog wat vrienden. 
Maar nu doen we het dus even helemaal anders. 
Ik ben al aan het aftellen!”

‘Hypocriet gedoe’
Wiebke (61): “Ik hou niet van Kerst, nooit gedaan ook. Als je het mij 
vraagt, is het echt hypocriet gedoe. Mensen om wie anderen zich het hele 
jaar niet bekommeren, moeten met Kerst opeens uitgenodigd worden en/of
aandacht krijgen. Want anders zijn ze eenzaam, terwijl ze dat de rest van het
jaar ook al zijn. En met Kerst moet je ook zo veel. Veel eten bijvoorbeeld en 
‘gezellig’ met z’n allen rondom de kerstboom. Aan mij absoluut niet besteed.
Ik laat de dennenboom liever in het bos. Gelukkig denkt mijn vriend er 
hetzelfde over. Met Kerst eten we gewoon wat de pot schaft, niets bijzonders.
Naar familie gaan we ook niet. Ik heb geen kinderen en onze ouders zijn 
al overleden. Voor mij voelt de Kerst als twee saaie zondagen achter elkaar.
Ik ben altijd blij als het weer achter de rug is.”

Antoinette (32): “Ik zorg er ieder jaar bewust 
voor dat ik met Kerst werk. Door mijn ADD kan 
ik slecht tegen te veel prikkels. Mijn man en ik 
hebben allebei een grote familie. Dat betekent 
met Kerst dus veel mensen bij elkaar en dat trek 
ik slecht. Gelukkig werk ik als verpleegkundige IG 
op een gesloten afdeling voor dementerenden 
en mag ik zelf kiezen: of werken met Kerst of 
met Oud en Nieuw. Ik kies altijd het eerste, 
wat betekent dat ik ook dit jaar op Kerstavond, 
Eerste én Tweede Kerstdag werk. Omdat dat nou 
eenmaal hoort bij werken in de zorg, accepteert 
mijn familie het. Ze vinden het jammer dat ik er 
nooit bij ben, maar het is zoals het is. Het scheelt 
dat mijn man het ook geen probleem vindt en 
dat ik op beide Kerstdagen een late dienst heb. 
Zo kunnen we met onze kinderen eerst nog naar 
de kerk en daarna lunchen. Vervolgens doen de 
kinderen een middagdutje, ze zijn vier en twee 
jaar, en ga ik naar mijn werk. Meestal gaat mijn 
man later dan nog met de kinderen naar familie. 
Zo hebben ze alsnog een leuke Kerst.”

‘Laat mij 
maar werken 
met Kerst!’
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