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BIJNA 
KERST!

Toen ik die ochtend wakker werd, 
rekte ik me uit en keek ik uit mijn 
slaapkamerraam. Het 

sneeuwde. 
En hoe!

Dikke vlokken 
dwarrelden naar beneden.
Het was december, dus 
bijna kerst!
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Het sn
eeuwt!
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O nee, ik leer het ook nooit … ik heb me nog 
helemaal niet voorgesteld! Mijn naam is Stilton, 

Geronimo Stilton! Ik geef De Wakkere 
Muis uit, de meest gelezen krant van heel 
Muizeneiland.
Waar was ik … o ja! Bijna kerst! Blij sprong 
ik uit mijn bed en onder de douche. Daarna 
kleedde ik me aan om naar kantoor te gaan. 
Ondertussen zong ik een liedje:

‘December, december, wat een mooie maand,

waarin je je even in een sprookje waant!

Kerstbomen, kerstballen en prachtige 
kerstboeken,

familie en vrienden die je komen bezoeken.

En niet te vergeten de cadeautjes, 

vaak een hele hap!
Maar het allermooiste cadeau is 

VRIENDSCHAP!’

BIJNA KERST!
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Opeens hoorde ik de deurbel:

‘Ik kom eraan!’ riep ik.
‘Kom op, doe open!’ brulde een stem.
‘Wie is daar?’ vroeg ik, terwijl ik naar de deur 
liep.

  antwoordde de stem.
‘Wie?!’ vroeg ik geschrokken.

Ik
 ko

m eraan!

Ik
 ko

m eraan!

TRING!
TRINGG!

TRINGGG!
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Ik deed de deur op een kiertje open … en daar 
zag ik de Kerstman staan! Hij had een witte 
baard en pretoogjes, en op zijn schouder 
had hij een paar ski’s gelegd. Hij droeg 
een koksschort en had in zijn andere poot een 
koffer. Ik begreep er geen muizensnars 
van!
Hij vroeg: ‘Ben je braaf geweest, Geronimootje? 
Anders krijg je geen cadeautjes onder de boom!’

Jij
 bent de Kerstman

Jij
 bent de Kerstman

helemaal niet!

helemaal niet!

ha!ha!
hahaHaHa

BIJNA KERST!
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‘Maar jij bent de  helemaal niet!’ 
sputterde ik terwijl hij naar binnenliep. ‘Jij bent 
het, Klem! Waarom heb je een ������ 
voor? En ski’s op je schouder? En waar is die 
koffer voor? Ga je op reis?’
Hij grinnikte. ‘Ik ben verkleed als de Kerstman, 
maar dat had je al door, het schort is voor mijn 
deelname aan de bakwedstrijd Een taartje 

met een staartje en de ski’s en de 
koffer leg ik je straks wel uit. Niet alles tegelijk! 
Vertel, ben je klaar voor kerst? Heb je al een 
verkleedpak?’
‘Hoezo? Het is geen carnaval, het is kerst!’ 
bromde ik.
‘Pff, wat maakt dat nu uit. Doe toch eens gek, 
Geronimootje!’
Hij maakte een dramatisch gebaar. ‘Ik heb een 
voorgevoel … Ik heb een voorgevoel dat jij 

BIJNA KERST!
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met kerst niet in Rokford bent.’
Ik keek hem verbaasd aan. ‘Hoezo niet? Ik heb 
geen reisje gepland hoor!’
Weer maakte hij dat dramatische gebaar. ‘Jij … 
jij … ja, ik voel het, ik voel het … jij gaat 
op reis!’
‘Geen haar in mijn vacht die daaraan denkt! Ik 
heb genoeg te doen op kantoor met Thea en opa 
Wervelwind en …’
Hij grinnikte en toen viel mij iets op. Hoorde 
ik van buiten nog meer gegrinnik?
Achterdochtig vroeg ik: ‘Wie is daarbuiten? Haal 
je weer een grapje met me uit?’
‘Grapje? Ik ben nog nooit zo serieus geweest, 
Geronimootje!’ riep hij. ‘Je gaat op reis, want je 
bent hard aan vakantie toe! Je moet uitrusten!’
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Hij rapte een soort van lied:

Vergiste ik me of klonk er buiten voor de deur 
een soort ECHO?
… en neem vooral de hele familie mee!

‘Sta me daar nu niet 
zo gek aan te gapen,

je moet uitrusten, op een mooie plek 
waar je lekker uit kunt slapen!

Ga nu! Neem de auto 
of pak de eerste de beste vlucht, 

neem flink wat kaas mee en ga naar de 
bergen, naar de frisse lucht.

Luister naar me, ik accepteer als 
antwoord geen nee,

en neem vooral de hele familie mee!’
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Ik spitste mijn oren. Ja, nu wist ik het zeker, ik 
hoorde iets!
Ik riep:

   

    
W

ie is daar?

   

    
W

ie is daar?

Wie?Wie?

Wie?
Wie?

Wie?’

‘Wie is daar?

BIJNA KERST!

GS_87_BW_stanktop_007-117.indd   14GS_87_BW_stanktop_007-117.indd   14 15-09-2020   18:0815-09-2020   18:08



 15

Maar Klem vuurde een heleboel vragen op me 
af: ‘Zeg me, vertel me, ben je of ben je niet gek 
op je familie? Die laat je toch niet alleen achter 
met kerst, of wel? Ja of Nee?!’ 
‘Eh, ja, nee, maar …’ antwoordde ik verward.
‘En je bent ook gek op je vrienden! Die gun je 
ook een leuke vakantie, toch? Ja of Nee?!’
‘Eh, ja, nee, maar …’  ik.
‘En met je collega’s werk je graag, dus als je op 
vakantie gaat met kerst, neem je die toch ook 
mee, of heb ik het mis? Ja of Nee?!’
Ik begreep er geen muizensnars meer van. ‘Eh, 
ja, nee, maar …’
En op dat moment zwaaide de deur open …

‘Wie is daar?

BIJNA KERST!
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ALLEMAAL!

Er kwam een hele horde  binnen-
gewandeld! Al mijn familieleden, al mijn 
vrienden en al mijn  van 
De Wakkere Muis!
‘Ik wist dat er iemand voor de deur stond!’ 
riep ik toen ze om me heen waren komen staan.
Pas toen zag ik dat ze allemaal gekleed waren 
om naar de bergen te gaan: warme sjaals, 
wollen mutsen, skijassen, skibroeken en 
snowboots.

‘Bedankt voor de uitnodiging, Geronimo!’ riep 
iemand. 

Waarom?

Goed idee, 

Goed idee, 
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