
Symbolen zijn niet zo primitief als ze eruitzien.
Juist de eenvoud en herkenbaarheid geven ons
houvast. Een witte schimmel in de feestelijk
verlichte winkelstraat is een ander herken-
ningsteken dan een kribbe in een donkere stal.
Deze bloemenkrans heb ik als symbolische
kerstwens voor u, Margriet-lezeressen (en

lezers niet te verge-
ten), geschilderd.
Rozenbottels, euca-
lyptus, zuidenwind-
lelies, klimop en
dennenappels, als
zinnebeeld van lief-
de en vriendschap
voor elkaar. Even
proberen om de
narigheid opzij te
zetten en daarbij
zijn licht en glans
onmisbaar. Het is
toch leuk om je huis
gezellig te maken?
Kerstmis vier je niet
voor niets. Vieren
betekent eer beto-
nen, een feest-
vuur branden,
vertroetelen.

Daarom hangen wij graag kransen aan
de deur en branden we kaarsen en
waxinelichtjes. En al hebben we aan
kerstkaarten schrijven misschien
een nog grotere hekel dan aan
onze dagelijkse e-mail, toch
pennen we vele fraaie kaarten
vol. En de voorbereidingen
beginnen steeds vroeger in
het jaar. Ongetwijfeld omdat
we liever en langer de licht-
zijde van het leven bena-
drukken dan de schaduw-
kant.
Ik vind het trouwens jam-
mer dat de kerstman
Sinterklaas probeert te ver-
jagen. De goedheilig man,
met zijn speelse Zwarte
Pieten, moet als ouder-
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Rozenbottels en dennenappels als
zinnebeeld van liefde...
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Janneke
Brinkman-Salentijn

December

Geniet elke
maand van de
prachtige 
aquarellen van
illustratrice en 
biologe Janneke
Brinkman-
Salentijn.

wets Hollandse folklore absoluut overeind
worden gehouden, juist door die kleine, plage-
rige gedichtjes en cadeautjes met een knip-
oog! En na een poosje rust komt dan de gehei-
ligde, moedgevende traditie van het kerstkind.
Maaltijden brengen ons bij elkaar, waarschijn-
lijk niet eens zozeer door het heerlijke eten zelf,
maar meer omdat we elkaar dan echt iets wil-
len vertellen en daar ook meer tijd voor heb-
ben. Geen dikke rapporten, kleurrijke tabellen
of verkooppraatjes: nee, gewone gesprekken
over wat ons echt bezighoudt. Open kerken,
open harten, open monden, open boeken. Dat
zijn toch echt andere feestelijkheden dan
de rijmpjes en pepernoten van de
Sint. Ik omkrans december
als een echte feest-
maand, omdat
het dan
dubbel
feest
is.

www.jannekebrinkmansalentijn.nl


