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Onverwacht bezoek 

 
 

Het was kerstavond, 

de mooi versierde kerstboom bij de haard stond,  

helemaal versierd, met alles erop en eraan 

en de flonkerende lichtjes waren natuurlijk aan. 

 

Mooie kerstballen in allerlei kleuren 

en in huis rook je de heerlijkste geuren.. 

Kerstkoekjes en andere lekkernijen werden gebakken 

en ook een kerstgebraad, stond in de oven.. 

 

Later die avond, liep de vrouw de trap op naar boven. 

Het was klaar, zou er nog iemand komen? 

Ik ga anders maar naar bed.. 

In haar pyjama en duster had ze nog een kopje thee gezet. 

 

Ze zat op de rand van haar bed, met een koekje en haar kopje thee. 

Ze keek door het raam naar buiten, turend, maar nee, 

niemand te zien en het was er zo stil, 

donker, koud en kil… 

De vrouw rilde en voelde het opkomen van een geeuw, 

er was buiten niets te zien, alleen wat voetstappen in de verse sneeuw. 

 



Hé, daar liep buurman met zijn hond. 

Buurman rookte een pijp en de rook eruit waarde rond 

en slingerde rond zijn hoofd;  

het was veel rook, echt heel veel 

en het leek wel mistig te worden ineens! 

Toch had de mist ook iets sereens. 

Een witte wereld, mooi en stil, 

fluisterstil… 

Buurman en de hond verdwenen als schimmen in de nacht 

in de mist, o zo zacht… 

 

De vrouw keek nog steeds uit het raam 

en dacht; wat een dikke mist, wel zeldzaam. 

Er is nu niets meer te zien en mijn thee is op, 

ik ga maar slapen, morgen weer vroeg op.. 

 

Ze deed het nachtlampje uit en hing haar duster over de stoel. 

Maar wat hoorde ze daar, er bekroop haar een vreemd gevoel. 

Er werd aan de deur geklopt; zo laat nog, in de nacht?  

De vrouw liep naar de voordeur, terwijl ze nadacht. 

Wie kan dat nu zijn? “Hallo, wie is daar,” vroeg zij door de deur. 

“Ja, hallo, doe nou maar open, zei een stem, dat gezever en gezeur, 

ik heb het heel erg koud en ben ook al oud, 

dus ik ben moe, doe nou open, toe??” 

 

De vrouw twijfelde; wie was dat? Een onbekende stem, 

misschien herkende ze hem? 

“Ja, wie ben je? Volgens mij ken ik je niet.. 

Zing je voor mij een kerstlied?” 

Ze hoorde een zware zucht en er volgde een lied; 

“Stihille nacht, heilige nacht, 

alles slaapt, sluimert zacht, 

kindje niets dat uw rust nog verstoort,  
stil is alles, slaap rustig, slaap voort, 

engelen houden de waaaahaaaacht!” 

De stem achter de deur zong het lied uit. 

Na een paar tellen stilte zei de stem: “Nou, ik wacht! 

Laat je me staan, hier in de koude nacht?” 

 

De vrouw keek door een klein raampje in de deur, 

maar ze zag niemand staan. 

Ze hoorde nu wel wat getreur; 

“Ze laat me gewoon staan, 

arme ik” en er volgde een snik.. 

 

  



De vrouw hoorde het aan.. 

Ze vroeg: “Kun je wat achteruit gaan? 

dan kan ik je wat beter zien, 

zou je dat willen doen misschien?” 

Door het kleine raampje zag zij nu een klein persoon, 

een mannetje, hij was buitengewoon, 

wonderlijk , vreemd en klein. 

“Alsjeblieft, doe nou toch open, ik ben wat lelijk en klein, 

en ook nog eens apart, 

maar heb een goed hart!” 

 

“Ik ken je niet,”zei de vrouw, 

En ze dacht: wat moet ik nou doen? 

“Ik ben een kerst-elf,” zei het ventje toen, 

wil je nou alsjeblieft open doen? 

Ik heb het zo koud! Echt IJskoud!! 

 

De vrouw besloot om open te doen. 

Daar stond hij dan, in zijn pakje, rood met groen, 

ook een hoed met een veer, 

en zwarte laarzen van leer. 

Hij bibberde van top tot teen, 

“Ik ben koud tot op het been, 

mag ik binnenkomen op dit late uur, 

om mij te warmen bij uw haardvuur?” 

 

De vrouw liet hem binnen en wees de haard, 

daar ging hij zitten met zijn lange baard. 

“Weet u, ging hij verder, ik ben gevallen uit de slee, 

en tuimelde zo naar benee. 

Ik kwam bij uw voordeur terecht, 

mmmm, hij keek om zich heen,  helemaal niet slecht..” 

 

De vrouw glimlachte en bood de elf een koekje aan, 

“zelfgebakken,” zei ze erbij, 

“ik had ze nog op het aanrecht staan.” 

De elf proefde het zelfgebakken koekje: “Nou, in bakken  

bent u een kei! 

Deze koekjes zijn overheerlijk en heeft u het recept voor mij?” 

Er kwam nog een kopje thee en ook nog weer een koekje erbij. 

Elf vond het heel lekker; de vrouw leefde op en werd blij. 

“Wordt het toch nog gezellig,” zei ze. 

 

“Heb je eigenlijk wel gegeten?”, vroeg de vrouw daarna. 

“Nee, dankuwel hoor, maar ik ben nu weer helemaal in orde om te gaan!  
Ik ga alvast maar buiten staan..” 



“O, zei de vrouw, zeg eens elf, wat bedoelde je eigenlijk met “uit de slee gevallen?”” 

“Nou gewoon, zei elf, uit de slee van de Kerstman, daarin zaten we zijn allen. 

Het was waarschijnlijk iets te vol en te veel, tja, en toen ben ik er dus uit gevallen..” 

“Aha, zei de vrouw, nu begrijp ik het, wat vervelend, en nu?” 

“Ik wacht, zei elf, tot hij me komt halen bij U,  
hij weet precies waar ik ben, dat weet hij precies.” 

 

Er volgde een harde nies!  

“O, straks word ik ziek en de Kerstman heeft het al zo druk. 

wat een ongeluk.. 

Maar, ging hij verder, ziet U dit heel kleine fluitje?” 

Elf haalde een piepklein fluitje uit zijn broekzak.   

“Als ik daarop blaas hoor je niets, 

maar de Kerstman hoort dan wel een heel hoog geluidje, 

en dan weet hij onmiddellijk waar hij mij moet halen, echt precies!”  

 

Eigenlijk geloofde de vrouw het hele verhaal niet, 

maar ze had wel meelij met de kleine vent. 

Ze bood hem een maaltijd aan met het heerlijke 

braadstuk uit de oven, 

En daarbij wees ze baar boven. 

“Jammer dat hij mij niet kent, 

dan kwam hij mij ook halen, 

of nog beter, ze begon erbij te stralen, 

dan at hij hier een hapje mee.  

Er is genoeg.” Het leek haar een leuk idee, 

Maar of het ook echt zou gebeuren, ze dacht van 

niet… 

 

Een uurtje later, je gelooft het of niet, 

werd er weer aan de deur geklopt: “Ho ho ho, 

Ik zoek mijn elf, is hij hiero? 

Ik dacht van wel namelijk, 

Hier ergens is hij gevallen, in deze wijk.” 

 

De vrouw deed verbaast open 

en daar kwam de Kerstman naar binnen lopen. 

“Dag mevrouw, ik ben de Kerstman, de echte, de enige, 

ik kom mijn gevallen elf halen, 

hij zal wel balen.. 

Mevrouw, dankuwel voor uw goede zorgen, 

elf gaat weer mee naar huis,  

het wordt zeker erg druk morgen.” 

 

  



“Maar Kerstman, wil u misschien een koekje? Vroeg de vrouw, 

Ze zijn vers gebakken. 

Ik heb ook nog een fijne stoel, daar in het hoekje, 

bij de haard.” 

De Kerstman liet zich dat geen twee keer zeggen en genoot van het koekje 

en vond het erg knus.  

Het kopje thee erbij smaakte ook goed en  

elf zei dat hij ook nog heerlijk had gegeten dus 

was elf blij dat hij de vrouw had ontmoet. 

 

“Kerstman, ging de vrouw verder, wilt u misschien ook nog iets eten voor u weer gaat? 

Ik heb namelijk, uit de oven, een heerlijk gebraad!” 

Daar had de Kerstman wel oren naar 

en hij vond het vlees zeer smakelijk en gaar. 

 

En zo werd het toch nog een heel gezellige kerstavond, 

elf en Kerstman kwamen dan ook ieder jaar even aan.. 

Elf zong dan een liedje voor de deur 

en in huis hing een heerlijke geur van gebak en gebraad, 

en reken maar dat alles opgaat! 

Want die Kerstman die kon eten en ook alle andere elfen uit de slee, 

aten natuurlijk een hapje mee. 

 

Niemand in het dorp van de vrouw wilde geloven dat  

altijd op kerstavond de Kerstman bij haar aan tafel zat. 

Maar dat hoefde ook niet, het was goed  

en gezellig, zoals het zijn moest. 

Eten met vrienden, daar word je blij van 

en een paar jaar later vroeg de Kerstman 

aan de vrouw, of zij met hem wilde trouwen 

en zo werd zij de Kerstvrouw! 

Het huwelijk werd een succes en ze zijn nog steeds samen 

alle elfen kunnen dat beamen. 

Koken en bakken, dat doet ze nog steeds graag, 

want de liefde gaat toch vaak ook door de maag! 

Haar recept voor kerstkoekjes is wereldberoemd geworden 

en ligt met kerst op heel veel kerstborden… 

 

Einde! 

 

 

 

 

 

 


