21 DECEMBER MAANDAG

4

vragen

14.05 THE PINK PANTHER
★★★★ [NPO 2]

[VS 1963] Komedie. Regie: Blake
Edwards. Met: David Niven, Peter
Sellers e.a. Inspecteur Clouseau

(Peter Sellers) houdt de ‘Pink
Panther’-diamant nauwlettend
in de gaten. Hij denkt dat Sir
Charles Lytton de diamant wil
stelen. De Pink Panther wordt
inderdaad gestolen, maar
Lytton weet van niets.

‘Het is gelukt
om een nieuwe
kersttraditie
toe te voegen’

20.30 THE WITCHES
★★★ [Net 5]

[GB 1990] Avontuur. Regie: Nicolas
Roeg. Met: Anjelica Huston, Mai
Zetterling e.a. Oma Helga

De bomen staan al, de lichtjes branden. Het is weer Kerst.
Tijd dus ook voor Joris’ kerstboom, dat van maandag tot en
met Eerste Kerstdag te zien is.

1
TEKST: BRAM DE GRAAF, BEELD: STIJN GHIJSEN / KRO-NCRV

Hoe ziet Joris’ kerstboom
er dit jaar uit?
“Normaal gesproken kwamen
de verhalen tot ons omdat we met
een kerstboom op evenementen stonden. Nu konden mensen ze insturen.
We hebben de mooiste uitgekozen en
ik kom langs met een busje met aanhanger met daarop een kerstboom.
Op een rustige plek zetten we de
boom op en ga ik met ze in gesprek
over de persoon op de meegebrachte
foto. Daarna laden we de boel weer in
en gaan we naar het volgende adres.”

2

Zijn die verhalen dit jaar
aangrijpender?
“Zeker. Wat me erg raakte was
dat van de moeder van een verstandelijk gehandicapte jongen. Hij zit in een
opvanghuis en houdt erg van knuffelen
met zijn ouders. Vanwege de corona
kon dat niet. Hij begreep er geen snars
van. Zijn begeleiders hebben toen die
taak op zich genomen. Daardoor
moesten ze zelf zo min mogelijk sociale
contacten hebben. De moeder wilde
hen in het zonnetje zetten. Een warm,

lief verhaal. Maar deze editie moest
niet té zwaar worden. Mensen hebben
juist nu veel behoefte aan hoopvolle,
positieve televisie. We focussen op de
liefde tussen mensen en gaan de kijkers niet met nog meer ellende om de
oren te slaan.”

3

Wat is dit programma
voor jou gaan betekenen?
“Het is alweer het elfde jaar. We
bedachten het ooit op een hete
zomerdag op een Hilversums terras:
met Kerst in een stad mensen door
een ander in het licht laten zetten.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een
fenomeen. We gaan heel het land
door en het wordt overal overgenomen; op scholen, in bibliotheken en
verzorgingstehuizen. Dat het is gelukt
om een nieuwe traditie aan het kerstgebeuren toe te voegen, vind ik mooi.”

4

Nog een persoonlijke
kerstboodschap?
“Bel eens aan bij die alleenstaande buurman.”
[NPO 2 | KRONCRV | 21.15]

neemt haar kleinzoon Luke
mee naar een hotel aan de kust.
Daar is een heksenconventie
aan de gang onder leiding van
opperheks Eva Ernst (Anjelica
Huston). Zij wil de wereld
ontdoen van alle kinderen.
21.20 DE LIBI
★★★ [NPO 3]

[NL 2019] Komedie. Regie: Shady
El-Hamus. Met: Bilal Wahib, Daniel
Kolf e.a. Jessie nodigt tieners

Bilal (Bilal Wahib), Gregg en
Kevin uit om die avond naar
een concert in de Jimmy Woo
te komen. Dan moeten de
vrienden wel eerst zorgen dat
ze überhaupt bij die club naar
binnen mogen.
22.20 PADDINGTON

★★★★ [Net 5]

[GB 2014] Familie. Regie: Paul King.
Met: Hugh Bonneville, Ben Whishaw e.a. Een jonge beer strandt

in zijn eentje op het Londense
treinstation Paddington. Toevallig komt daar net de familie
Brown langs. Ondanks protesten van vader Henry nemen de
Browns de beer in huis. Ze noemen hem Paddington.
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