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Hoofdstuk 1 DE KERSTSTER 

 

Hè, hè, eindelijk was het dan zover. Het was 1 December. De avond, waar de kinderen zolang 
naar hadden uitgekeken, was aangebroken. 

Het begon zoals ieder jaar: 

Niemand hoefde op tijd naar bed. De gordijnen van alle kinderkamers bleven open. Iedereen 
keek vol verwachting naar de Kerstster, die met haar heldere licht stond te pinkelen aan de 

donkere nachthemel. 

Nog even en je zou de Kerstman in zijn lichtgevende arrenslee vanaf de Kerstster naar de 
Aarde zien glijden. 

 

Het zou weer één groot feest worden met mooie etalages en winkelstraten verlicht met 

duizenden lampjes. Gezellige huiskamers, versierde Kerstbomen en kaarsjes. Heerlijk eten 
met z’n allen…… Elkaar vrede op Aarde wensen….. En dan natuurlijk niet te vergeten, de 

cadeautjes….. 

 
Vol verlangen keken de kinderen door hun raampjes naar de stralende Kerstster. 

“Mam, Pap, wanneer komt hij nou? Ik zie hem niet.” zeiden de kinderen over de hele wereld 

in alle talen. 
Het was laat. De klok sloeg al één uur. 

De kinderen werden ongeduldig. Je weet, hoe moeilijk wachten is. Ze zouden wel met hun 

handen de sterren van de hemel willen plukken om te kijken of de Kerstman ergens achter 

was blijven steken. Of aan de hemel willen schudden om de Kerstman er uit te rinkelen. 
 

Het werd nog later. De klok sloeg al twee uur. 

De kinderen en de grote mensen begonnen zich zorgen te maken. Het was echt niet normaal, 
dat de Kerstman in geen velden of wegen te bekennen was.  

“Mamma, ziet u hem al? Duurt het nog lang?” 

De ouders hadden steeds hetzelfde antwoord:  

“Kijk maar goed. Nog even wachten, hij komt zo.” Maar dit keer kregen alle ouders ongelijk. 
Na héél lang wachten zeiden de kinderen:  

“ Ik zie helemaal niks.” 

Want dit jaar was het anders, totaal anders, dan alle andere jaren. De kinderen keken die 
avond tevergeefs uit hun raam. Er waren geen belletjes te horen van de slee en er was geen 

Kerstman te bekennen. 

En hoe dat zo kwam, gaan we je nu vertellen. 
 

 

Hoofdstuk 2 DE WENSBOOM 
 

 
Ver weg in het Heelal, in het glitter-witte sneeuwlandschap van de Kerstster, gleed de 

Kerstman met zijn arrenslee heuvel op heuvel af. 

Zijn lieve eland Nikolai begon moe te worden. 
“Kerstman, zullen we er mee ophouden? We vinden de Wensboom toch nooit.” 

Je moet weten, dat ze al jaren op zoek waren naar deze wonderboom, die iedere wens kon 

vervullen. 

Nu zou je misschien denken, dat de Kerstman, die de wensen van alle mensen kan vervullen, 
toch zeker ook wel zijn eigen wens kan vervullen? 

Het tegendeel was waar. Het cadeau wat hij wilde was nérgens te koop! 



 

 

‘Nikolai, kom, nog even! Ik wil zo graag die Boom vinden.” 

De eland liet zijn kop hangen. “We moeten nog alles voorbereiden en de hele Aarde 
versieren. Het is toch allang tijd om te gaan!” Hij schraapte met zijn hoef in de sneeuw. 

“Wat  moet ik dan?” riep de Kerstman wanhopig. “Weer cadeautjes rondbrengen? Weer 

hetzelfde feest? Tafels vol met het lekkerste eten de verrukkelijkste toetjes? Maar voor je het 
weet is het Kerstfeest voorbij en is iedereen weer humeurig en ontevreden. Wat héb je daar 

nou aan? Ik kan toch veel beter de kinderen nog even laten wachten totdat ik het cadeau  

heb gevonden wat hun blijvend gelukkig en tevreden maakt? 

Met zijn trouwe, lieve, bruine ogen keek Nikolai hem aan. 
 

Ondertussen stond de tijd niet stil. De Kerstman en Nikolai hadden al lang vertrokken moeten 

zijn tussen de duizenden sterren  op weg naar de Aarde. Er stak een kille wind op, de takken 
zwiepten door de lucht. De Kerstman huiverde en trok zijn rode fluwelen jas nog eens extra 

om zich heen. Hij zette zijn kraag op en klakte met de teugels. 

“Kom Nikolai, nog even.” 
Nikolai rilde en probeerde de sneeuw, die op zijn rug lag van zich af te schudden. Hij was 

door en door koud geworden. 

Stapje voor stapje liep de eland tegen de snijdende wind in. 

De Kerstman zat ineengedoken  op de slee. De kou beet in zijn gezicht. De sneeuw had zich 
vastgezet in zijn baard en er hingen pegels aan zijn neus. Bevangen door de kou staarde de 

hij voor zich uit. 

 
Nikolai’s stapjes werden kleiner en kleiner. 

En zonder dat ze het merkten, kwam de slee tot stilstand tegen een dikke dennenboom. 

Nikolai zakte door zijn knieën en viel uitgeput in slaap. 
Je kon de bomen horen ademen. Of was het de gure Wind?  

 

 

Hoofdstuk 3 Li Wu Tse 
 

 

Op Aarde hadden de kinderen natuurlijk geen flauw idee van wat er zich op de Kerstster 

afspeelde. 
In een piepklein dorpje midden in het grote China trok Li Wu Tse aan de mouw van zijn 

Moeder: 

“Mam, hij is er nog niet en het is al bijna morgen. Hij komt toch wel?”  
“Weet je wat,” zei Moeder “Ik ga het eens even bij de buren vragen.”  

“O, mag ik mee?” vroeg Li Wu Tse. 

Haastig trok hij zijn jas aan over zijn pyjama en liep achter Moeder aan. Eigenlijk begon hij 

het nu wel spannend te vinden. 
Op straat bleken ze niet de enigen te zijn. Zowat iedereen was uit zijn huis uitgekomen. Het 

was een grappig gezicht al die mensen in pyjama op straat met hun jas erover. 

 
En zo liepen ze erbij in alle straten. Ja, zelfs in alle andere dorpjes en in alle steden. En niet 

alleen in China, maar op de hele Wereld! 

 

 

Hoofdstuk 4 RADJA DE FEE 
 

 

Op de Kerstster was de Wind gaan liggen. 
In het vroege morgenlicht keek Radja de Fee vanuit het topje van de besneeuwde 

dennenboom gespannen naar de arrenslee. 



 

“Ze staan nu wel al heel lang stil.” zei ze bij zichzelf. “Misschien moet ik maar eens een kijkje 

gaan nemen.” 

Ze had het tweetal al die tijd op hun zoektocht gevolgd. 
Met haar flinterdunne vleugeltjes, waar alle kleuren van de regenboog in schenen, kwam ze  

zwaaiend met  haar toverstafje naar beneden gevlogen. Op haar hurken ging ze naast de 

Kerstman zitten, die helemaal scheefgezakt tegen de boom aan leunde. 
“Ik moet iets doen.” fluisterde ze met haar zijden stemmetje, “ Ik ben zó bang. Strakjes gaat 

ie nog dood. En dan komt er nooit meer een andere Kerstman, die zo lief is als hij!” 

Ze hoorde hem zachtjes snikken: 

 
“Op de Aarde worden steeds minder liedjes gezongen. De sokken worden groter en groter en 

aan hun verlanglijstjes komt geen eind. Hoe zou ik ooit al die wensen kunnen vervullen. O, o, 

o, ik wou dat het dit jaar anders was, anders dan alle andere jaren.” 
Toen ze deze woorden hoorde, brak haar hart in wel duizend stukjes. 

“Kon ik maar iets doen” fluisterde ze. Wild zwaaide ze met haar toverstafje, maar er 

veranderde niets. 
Toen pakte ze een klein boekje uit het zakje van haar glanzende jurk. Het was een soort 

E.H.B.O boekje speciaal bedoeld voor Feeën in het bezit van een toverstaf. Je kon hem 

namelijk op allerlei manieren gebruiken: mét spreuken, zonder spreuken, links omdraaien, 

rechts. Ook kon je er verschillende figuren mee  maken. Rondjes of vierkanten, achten of 
zessen. 

Maar waar ze ook las, nergens vond ze een antwoord. 

“Jakkie.” Boos sloeg ze het boekje dicht. “Had ik maar een groter boek. Dan zou ik de 
Wensboom zó voor zijn neus getoverd hebben!” 

Ze krabde met het toverstokje op haar hoofd. 

“Waar moet ik zoeken? Wie heeft mij toch ooit over die Boom verteld?” 

  



 

 

 

 


