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Kerstwensen 

In “De Ochtend van 4”( een dagelijks programma van Radio 4) leest de schrijver Jibbe Willems op 

zondag om 8.45 uur een brief voor die hij aan iemand zou willen schrijven. In navolging daarvan 

schreef ik een paar ‘Kerstwensbrieven’: er is in deze tijd helaas veel wat te wensen over laat.  

 

Aan Ben van Beurden (Ceo Shell) 

Beste Ben, 

De energiecrisis heeft uw bedrijf geen windeieren gelegd en nu u bijna met pensioen gaat en nog maar 

weinig persoonlijk risico loopt, doe ik u,  nu het Kerstfeest in aantocht is, een eenvoudig verzoek: 

Als u de winst, dividend en bonus van het bijna afgelopen jaar nu eens besteedt aan het verlagen van 

de gasprijs  tot het oude niveau?  Dat zou toch mooi zijn. 

Met uw gezag zou u de enkele boze aandeelhouder snel de mond kunnen snoeren. U en uw bedrijf 

zouden een  menselijk gezicht krijgen. En het zou een begin kunnen zijn van een ‘andere economie’. 

Bovendien hoeven al uw werknemers en aandeelhouders zich even minder te schamen omdat ze met de 

fossiele sector verbonden zijn.  

Het is maar een gebaar want er moet natuurlijk veel meer gebeuren. U zet in elk geval de toon voor 

uw opvolger. En u wordt vast uitgenodigd voor  praatprogramma’s op TV, want u hebt leiderschap 

getoond en echt iets nieuws gebracht. Ik acht het ook niet uitgesloten dat de beurswaarde van Shell 

hierdoor uiteindelijk zal stijgen en nog belangrijker: uw branchegenoten kunnen met goed fatsoen dan 

niet achterblijven. 

M. vr. Gr. 

 

Aan Wladimir Poetin  

Beste Wladimir, 

Zoals u weet, roept uw beleid met betrekking tot Oekraïne alom vraagtekens op, zoals ook openlijk 

wordt betwijfeld of u ook nog een menselijke kant hebt.  

Nee ik vraag geen blijk van zwakte of weekheid maar een decreet van u persoonlijk: tenminste met 

Kerst ’22 een wapenstilstand!   

U gunt alle militairen even rust of enkele dagen verlof om op adem te komen. En miljoenen mensen  

hoeven zich even geen zorgen te maken om hun veiligheid.  Het is slechts een gebaar maar wel een 

gebaar dat een andere kant laat zien en velen, ja heel velen een glimp van hoop biedt. Ik denk dat men 

U graag gehoorzaamt. Als er al een enkele onwillige generaal zou zijn, dan is dat een mooie 

gelegenheid voor een indringend gesprek.  

Ja en wat daarna?  

Misschien dat rust ook u goed doet. U hebt zelf dan ook nog enige dagen voordat u een nieuw decreet 

uitvaardigt.  

En als u wilt,  kunt u zonder uw naaste adviseurs te raadplegen, best nog meer  goede decreten 

uitvaardigen en positieve  geschiedenis schrijven voor uw Land.  

M. vr. Gr. 

 

Het lijkt een onzinnige bezigheid zulke wensdromen, maar het is wel een denkoefening.  In dit geval 

spreek je mensen met een geweldig grote macht heel persoonlijk aan op hun verantwoordelijkheid, de 

keuzes die ze daarbij maken en de consequenties die de keuzes hebben. Wordt er zo wel ooit 

gesproken naar mensen in dat soort posities? En algemener: waarom hebben bedrijven en organisaties 

zelf zo weinig ‘zelfreinigend’ vermogen? Of waarom komen ze zelf niet op de gedachte? 

 

Het heeft natuurlijk ook wel iets goedkoops want je wijst naar anderen en houdt jezelf buiten schot. 

Het is tegenwoordig heel ingewikkeld om te zien welke verantwoordelijkheid je hebt en tot waar die 

zich beperkt. Misschien komt dat wel omdat we onze verantwoordelijkheid graag afschuiven  en ons 

verschuilen.  

Niet voor niets zien we dat de verantwoordelijkheid op allerlei terreinen noodgedwongen bij ons wordt 

teruggelegd: denk maar aan de zorg voor …en het welzijn van….  

 

 En zo zijn we bij de kern van het Kerstfeest. 

Kerstmis het feest van het licht in de duisternis. 

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor een beetje licht . 

En ook als we mooie kerstwensen schrijven en sturen kunnen we onze omgeving verlichten.  

 JvdB 

 


