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DE HARLEKIJN
Hij zat op zijn vaste plek. Ver naar achteren gekropen, dicht bij de stam van de 
boom. De klanken van geluk die uit de kamer te horen waren bereikten hem daar 
nauwelijks. De Harlekijn had het altijd vreemd gevonden dat dingen als liefde, 
warmte en geluk een geluid hebben. Niet dat het voor hem veel uitmaakte, het 
waren concepten waar hij in zijn dagelijkse leven weinig mee te maken kreeg. 
Hij was een eenling en dat vond hij eigenlijk wel best zo. Van jongs af aan had hij 
geweten dat hij anders was, dat was hem vaak genoeg verteld. Vroeger deed dat 
wel eens zeer, maar nu hoefde dat niet meer. Hij had immers zijn plekje gevonden 
onder het dichte dak van groene naalden, waar niemand hem zou vinden. Daar zat 
hij met zijn rare onhandige lijf, in zijn te druk gekleurde kleren, alleen en veilig. 
Op die plek had hij niets en niemand nodig. Hij had daar voor altijd kunnen blij-
ven, als hij maar niet zo nieuwsgierig was geweest. Er waren avonden waarop hij 
zó benieuwd was naar wat zich daarbuiten allemaal afspeelde, dat de zekerheid die 
zijn toevluchtsoord hem bood niet genoeg was om hem daar te houden. Tegen de 
tijd dat de etensgeuren vervlogen, de lichten één voor één gedimd werden en het 
geluid verstomde, ging hij dan op pad.

Vanavond was zo’n avond. Hij hees zich overeind, trok zijn pak recht in een poging 
er nog wat van te maken en begaf zich naar de rand van de donkergroene hemel. 
Het was niet ver, maar toch deed hij er lang over. Elke paar stappen sloeg de 
twijfel toe. Dan draaide hij zich om, tuurde in het donker naar de schuilplaats die 
hij zojuist verlaten had en overwoog terug te keren. Toch besloot hij telkens om 
door te gaan. Zoals gezegd, hij was nieuwsgieriger dan hem lief was. Het dak van 
dennen werd dunner en hij bleef een moment staan. Hij moest zich aan zijn omge-
ving aanpassen. Het was buiten schemerdonker, een groot contrast met de diepe 
duisternis die hij gewend was. Toen hij een beetje gewend was geraakt, durfde hij 
voorzichtig om zich heen te kijken. De kamer strekte zich groot en imposant voor 
hem uit. Aan de linkerkant bevond zich een doorgang naar nog een kamer. Door 
de opening was een tafel te zien waarop de restanten van een feestmaal stonden. 
Die zouden de volgende dag pas worden opgeruimd. Recht vooruit lag een dik, 
hoogpolig kleed met daarop een vriendelijk uitziend dier dat vredig lag te slapen. 
Het zicht op de rechterzijde van de kamer werd hem ontnomen door een vierkante 
doos. Het was een kleurrijk geval, met een slinger aan de zijkant. Van de buiten-
kant zag hij er weinig bedreigend uit. De Harlekijn liep er nietsvermoedend op 
af om hem aan nadere inspectie te onderwerpen. Toen hij vlakbij was, sprong de 
bovenkant open. Hij schrok zo van deze onverwachte beweging dat hij het op een 
rennen zette, terug naar waar hij vandaan kwam. 
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Na die eerste keer duurde het lang voordat hij weer de moed opvatte om op 
avontuur te gaan. Het was hem niet erg goed bevallen. Toch kwam er weer zo’n 
moment. Waaraan het lag wist hij niet, misschien was het verveling. Of misschien 
was het moeilijk om tevreden te zijn met de kleine wereld die hij voor zichzelf 
had gecreëerd, nu hij wist dat er zoveel meer was. De angstige herinneringen aan 
het vorige uitstapje zorgden ervoor dat hij in een ingewikkeld debat met zichzelf 
verzeild raakte. Hij verloor, dus stond hij op en stofte zichzelf af. Opnieuw duurde 
het lang voor hij de rand bereikte en weer had hij even tijd nodig om zich aan te 
passen. Hij zette zich schrap voor wat er gebeuren zou. Instinctief voelde hij aan 
dat de doos hem niet met rust zou laten, maar weer zou proberen hem de stuipen 
op het lijf te jagen. Hij kreeg gelijk. Op het moment dat hij binnen bereik kwam, 
opende het deksel zich met een luide plop. Ondanks zijn zorgvuldige voorberei-
ding, schrok hij. Toch kon hij het deze keer opbrengen om te blijven staan. Wat hij 
zag was nog veel angstaanjagender dan hij had verwacht. Uit de doos was een dui-
veltje tevoorschijn gesprongen. Een duiveltje met vrolijke kleren, die niet veel ver-
schilden van de zijne, maar met een kwaadaardige grijns. Toen het duiveltje hem 
zag, begon het maniakaal te lachen. Even later ging het over tot een luid geroep: 
“Hé rare! Wat doe jij hier? Er is geen plek voor jou.” De Harlekijn keek nerveus 
om zich heen. Hij zocht steun, hij wist zelf niet precies bij wat. Plots werd hij zich 
bewust van de anderen, die boven zijn hoofd uitdagend hingen te glimmen. Hij 
voelde een vlaag van hoop. Misschien zouden zij hem bijstaan, misschien zouden 
zij hem vertellen dat hij er wel degelijk mocht zijn. Maar hij werd teleurgesteld. In 
hun ronde, heldere oppervlakken werd het duiveltje naar hem terug gespiegeld. 
Tientallen grimassen die pas weer verdwenen toen zij plaatsmaakten voor een 
nieuw salvo hatelijke opmerkingen. “Zie je nou zelf niet dat je niet bij ons hoort? 
Hoepel op, terug naar waar je vandaan komt! Misbaksel!” Verdrietig en beschaamd 
trok de Harlekijn zich terug. Hij was boos dat hij zichzelf had wijsgemaakt dat 
er iets voor hem was daarbuiten. Het was heus geen verrassing dat hij niet goed 
genoeg was. Dat hij niet mee mocht doen. Daarom had hij juist gekozen voor het 
leven dat hij leidde. Dat was een verstandige keuze geweest, dat was wat voor hem 
was voorbestemd. Daarnaar moest hij terugkeren. 

Eenmaal weer thuis aangekomen, nam hij plaats op zijn bedje van uitgevallen 
dennennaalden. Hij krulde zich op en sloeg zijn armen om zijn knieën. Huilen was 
niet iets waarvan hij wist hoe het moest, maar als hij het had gekund zou hij het 
zeker hebben gedaan. Dagenlang bleef hij zo liggen. Niemand kwam hem zoe-
ken. Na het verstrijken van enige tijd, na het slijten van het ergste verdriet, werd 
hij onrustig. Vluchten had niets opgelost. Hij had het duiveltje laten winnen. Dat 
idee kon hij niet verdragen. Dus zette hij de tocht weer in, nu met een strijdbare 
pas. Doelgericht marcheerde hij op het doosje af. Het plopte open en zijn belager 
sprong tevoorschijn. Het duiveltje leek bijna blij om hem te zien. Het had een 
hele verzameling nieuwe beledigingen voorbereid, die het enthousiast begon af te 
vuren. “Sloeber! Ezel! Kijk je wel eens in de spiegel? Je ziet er belachelijk uit! Met je 
stomme apenpak en je lompe figuur! Hoe durf je je hier te vertonen? Rot op!” Elk 
woord sloeg in als een kanonskogel, maar de Harlekijn weigerde te vertrekken. In 
plaats daarvan zou hij het duiveltje naar beneden duwen, terug het doosje in, en 
het deksel sluiten. Dan zou hij geen last meer hebben van het geroep en zou het 
duiveltje weten wie de baas was. Toen hij voor de doos stond, besefte hij dat het 
nog lastig zou worden. De doos was even hoog als hijzelf. Hij moest zich aan de 
rand omhoog hijsen en op de smalle richel balanceren. Toch ging hij de uitdaging 
aan. Hij zou zich niet langer laten pesten. Het was genoeg geweest. Zoals  
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voorgenomen, klauterde hij omhoog. Het kostte hem de grootste moeite. Hij was 
niet bijzonder sterk of lenig en zijn lompe kleren zaten ontzettend in de weg. Aan-
gemoedigd door de spottende opmerkingen die onafgebroken over hem werden 
uitgestort, zette hij door. Het lukte hem om op de rand te gaan staan. Met zijn voe-
ten op verschillende kanten van de kubus, voor het evenwicht. Vanuit deze positie 
keek hij naar het duiveltje waarmee hij de strijd aan zou gaan. Eén verwarrend 
ogenblik lang zag hij in het gelaat van zijn tegenstander iets dat hij herkende. Hij 
kon er niet meteen achter komen wat het precies was en besteedde er ook maar 
niet te veel aandacht aan. Er waren belangrijker dingen te doen. Hij vatte het dui-
veltje bij zijn schouders en zette kracht. Luid klonk het protest: “Ha! Jij bent geen 
partij voor mij. Denk je nou echt dat je mij eronder krijgt? Wat een schandelijke 
vertoning! Slappeling!” De Harlekijn duwde en duwde en tot zijn grote verbazing 
liet het duiveltje zich terug in de doos dringen. Hij had er al zijn kracht voor nodig, 
maar hij kreeg het voor elkaar. Zijn kwelgeest verdween uit het zicht en werd met 
een zachte klik opgesloten. Uitgeput maar tevreden klom hij naar beneden. Tijd 
om naar huis te gaan. Na deze inspanning zou die veilige haven de plek moeten 
zijn waarnaar hij het meest verlangde, maar om de een of andere reden was dat 
niet het geval. Opeens leek het hem daar maar ongezellig en donker.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij er de volgende avond alweer op uit 
trok. Hij had de hele nacht liggen nadenken over de volgende ontmoeting met het 
duiveltje. Dat de doos weer open zou springen, daar twijfelde hij niet aan. Daarom 
was het noodzaak om zo goed voorbereid mogelijk op pad te gaan. De Harlekijn 
verzamelde hars van de boomstam. Dat zou hij gebruiken om oordoppen van te 
maken, dan hoefde hij de boze woorden van het duiveltje niet te horen. Hij had 
engelenhaar op de grond zien liggen bij de rand van de boom, daarmee zou hij zijn 
te grote kleren strakker om zijn lijf kunnen binden. Op die manier kon hij de doos 
misschien makkelijker opklimmen. Verder nam hij voor de zekerheid wat uitgeval-
len naalden mee. Waarvoor die zouden dienen, wist hij nog niet. Bewapend en vol 
goede moed vertrok hij. Ondanks alle moeite, ging de confrontatie maar een klein 
beetje beter dan de voorgaande keer. De hars bleek niet genoeg om de stem van 
het duiveltje buiten te sluiten en hij had geen toepassing voor de dennennaalden 
kunnen vinden. Dus probeerde hij het de avond daarop weer. En nog veel meer 
avonden die daarop volgden. Telkens met kleine aanpassingen, telkens met de ver-
wachting dat het verschil nu echt merkbaar zou zijn. Afgepeigerd en ontmoedigd 
keerde hij elke avond terug, om vervolgens het grootste deel van de nacht wakker 
te liggen. 

Toen hij op een ochtend als vele anderen druk bezig was zijn plan bij te schaven, 
hoorde hij een verrassend geluid. Hij was bepaald geen deskundige, maar hij 
zou toch zweren dat het de klank van liefde was. Geïntrigeerd begaf hij zich naar 
de rand, iets wat hij normaal gesproken nooit zou durven op dit uur van de dag. 
Hij gluurde de kamer in. Voor de boom stond een jong meisje. Een meisje met 
springerige, blonde krullen en een blos op haar wangen. Haar ogen straalden 
helder. Helderder nog dan de lichtjes waarnaar ze keken. Bij de aanblik van dit 
schitterende kind voelde de Harlekijn zich blij en ontroerd. Het meisje was bezig 
alle ornamenten in de kerstboom één voor één te bewonderen. Elk exemplaar 
aanschouwde ze met dezelfde warme blik. Plotseling bukte ze. De Harlekijn kroop 
snel een stukje naar achteren, terug de beschutting van de groene takken in. Het 
kind leek ergens naar te zoeken en zakte op haar knieën om beter onder de boom 
te kunnen zien. Paniek borrelde op in zijn binnenste, hij zou zich niet langer meer 
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kunnen verstoppen. Misselijk van de spanning kneep hij zijn ogen stijf dicht. 
De enige gunst die hij zichzelf nu nog kon doen, was zorgen dat hij niet hoefde 
te zien wat er gebeuren zou. Was hij maar thuisgebleven, uit het zicht en buiten 
gevaar. Hij voelde hoe hij werd opgepakt. Hij bereidde zich voor op de klanken 
van walging die het meisje zou uitslaan. Die klonken niet. Hij zette zich schrap 
voor de klap die hij zou voelen wanneer ze hem snel weer liet vallen. Die kwam 
niet. Een tijd lang gebeurde er helemaal niets. Hij begreep het niet. Was ze dan 
niet geschrokken van het gedrocht dat ze in haar hand hield? Vond ze hem niet 
vies? De Harlekijn wist niet wat hij moest doen. Het liefste zou hij het moment van 
onwetendheid zo lang mogelijk rekken. Hij zou voor eeuwig hier willen blijven, 
in haar zachte hand. Maar zo werkte het niet. Voorzichtig opende hij zijn ogen. 
De hare keken hem recht aan. Niet met afschuw, maar met blije verwondering. 
Behoedzaam zette ze hem neer, met zijn rug tegen de doos waarin zijn vijand 
woonde. Ze herschikte zijn kleren en keek tevreden naar het resultaat. Opeens 
begreep de Harlekijn het. Ze vond hem niet afzichtelijk. Integendeel, ze hield van 
hem. Hij voelde zich overvallen door dit inzicht en begon ongemakkelijk aan zijn 
pak te frunniken. Het meisje bleef naar hem kijken, maar hij kon haar oneindige 
blik niet verdragen. Het was een te groot verschil tussen zijn solitaire bestaan en 
het licht dat nu op hem geschenen werd. Hij verlangde bijna terug naar de zinloze 
worstelingen met het duiveltje. Dan kon hij tenminste iets dóén. Maar het duiveltje 
zat in de doos en kon geen verstrooiing bieden. Moest hij nu simpelweg daar zitten 
en accepteren dat er van hem gehouden werd? Dat was te moeilijk. Hij herinnerde 
zich de anderen, die met hun spiegelende oppervlak het duiveltje hadden laten 
zien, en keek naar hen op. Wat hij zag, verraste hem. Waar eerder het gezicht van 
zijn kwelgeest werd getoond, zag hij nu alleen zichzelf. Hij zag er… lief uit. Een pop 
met een zoet gezichtje en vrolijke kleren. Het meisje vond hem prachtig. Wie was 
hij om het met haar oneens te zijn? Zijn lichaam ontspande zich. Pas nu merkte hij 
hoezeer hij in de kramp had gezeten.

Hij keerde niet terug naar zijn vaste plek onder de boom. De hele dag bleef hij 
zitten waar ze hem had neergezet. Hij keek geamuseerd naar het schouwspel dat 
zich voor zijn ogen voltrok: andere kinderen voegden zich bij het meisje, twee 
stuks van een net iets groter formaat. Ze speelden met elkaar en met hun huis-
dier, dat hij nu voor het eerst wakker zag. Er kwamen nog meer spelers ten tonele. 
Die waren ouder en niet zo wild, maar niet minder interessant om naar te kijken. 
Er werd gelachen en gegeten. Hoewel de Harlekijn niet op dezelfde manier mee 
kon doen, voelde hij zich vrolijk. Hij mocht er zijn. Toen de dag op zijn einde 
liep, nadat de etensgeuren waren vervlogen, de lichten gedimd en het geluid was 
verstomd, klonk er een plop. De Harlekijn wist meteen wat dit betekende: het zou 
niet lang meer duren voordat de eerste belediging naar zijn hoofd werd geslingerd. 
En ja hoor, al snel klonk een schel: “Uilskuiken!” Langzaam kwam hij overeind, hij 
had vandaag geen zin om strijd met het duiveltje aan te gaan. Niet nadat hij zich 
zo fijn had gevoeld. Toch klom hij op de rand van de doos, inmiddels was hij daar 
best handig in geworden. Hij stond oog in oog met het duiveltje, dat inmiddels 
behoorlijk op stoom gekomen was en verwoede kreten uitsloeg. Gek genoeg kon 
de Harlekijn er opeens niet om geven. De beledigingen kwamen onpersoonlijk en 
gekunsteld over, ze leken niet over hem te gaan. Dus besloot hij het duiveltje zijn 
gang te laten gaan. Hij kon zijn energie wel beter gebruiken. Er was nog steeds veel 
te ontdekken. 
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Vanaf zijn huidige plek, boven op de doos, kon hij een van de onderste takken 
van de boom bereiken. Hij klom erop en van die tak weer naar een andere, steeds 
hoger de boom in. Hij kwam één van de kerstballen tegen, waarin hij eerst het dui-
veltje en later zichzelf had gezien. Ze was champagnekleurig en glom prachtig. De 
Harlekijn wist niet zo goed of hij iets moest zeggen of niet, maar vond eigenlijk wel 
dat ze een complimentje verdiende. “Wat ben je m-mooi” hakkelde hij uiteindelijk. 
De kerstbal lachte hartelijk en bedankte hem. Ze voegde er wel aan toe dat ze een 
klein krasje had opgelopen toen ze dit jaar uit de kast werd gehaald en zich daar 
best een beetje onzeker over was. Dat kon de Harlekijn zich moeilijk voorstellen. 
Ze was beslist de mooiste kerstbal die hij ooit had gezien. Nadat hij haar daarvan 
verzekerd had, vervolgde hij zijn tocht. Het ene na het andere schitterende versier-
sel kwam hij tegen: vogeltjes in prachtige kleuren, met een staart van echte veren 
een fonkelende glazen gitaar; een sneeuwpop met een hoge hoed; grote strikken 
in rood en goud; koekmannetjes en nog veel meer. Hij had nog nooit zoveel moois 
bij elkaar gezien en zorgde ervoor dat hij aan iedereen vertelde hoe prachtig ze 
waren. De meesten reageerden een beetje gegeneerd. Ze mompelden: “Nou dat 
weet ik niet hoor” of wezen, net als de kerstbal had gedaan, op een van hun tekort-
komingen. De Harlekijn zou willen dat ze zichzelf door zijn ogen konden zien. 
Dan zouden ze begrijpen hoe bijzonder ze waren. Blijkbaar zijn dat soort dingen 
niet zo duidelijk van heel dichtbij, zelf had hij dat ook gemerkt. Toch meende hij 
dat elk ornament na het ontvangen van een complimentje nét iets meer begon te 
glanzen. Nadat zijn werk voltooid was, en hij iedereen liefdevol had toegesproken, 
zonk hij neer op de vloer voor de boom. De talloze kerstlichtjes en de gloed van de 
haard verlichtten zijn gezicht. Zijn borst bolde op met een gevoel dat te groot was 
voor hemzelf. Het voelde alsof hij elk moment in zingen kon uitbarsten, Gloria in 
Excelsis of Stille Nacht. Dat soort liedjes. Hij keek opzij, met het voornemen zijn 
vertrouwde vijand van wat warmte te voorzien. Hij kon het duiveltje vertellen dat 
alles hem was vergeven, dat het niet meer uitmaakte wat er in het verleden was 
gebeurd en dat ook van hem gehouden werd. Hij zou het nog menen ook. Hij kreeg 
de kans echter niet, de doos was nergens te bekennen. Zijn kwelgeest was verdwe-
nen. Voorgoed. En buiten begon het te sneeuwen, dikke witte vlokken dwarrelden 
langzaam omlaag om de wereld te bedekken onder zachte laag tevredenheid.  De 
vrede van kerst kwam binnen om nooit meer weg te gaan.


