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We zitten middenin de feestmaand. Daarom is
dit een feestelijk nummer van Mijn weekblad.

De twee oma’s van mijn kleinzoon

De zesde December
De zesde december zal voor mij altijd een bijzondere dag blijven. Als ze dit voorjaar niet was overleden zouden we op die dag de verjaardag van
mijn Greetje hebben gevierd. Daarom toch maar
weer een foto van haar, samen met die andere oma
van mijn kleinzoon. Het is bovendien de verjaardag van Sinterklaas en van vele beroemdheden
met hem, zoals de wielrenner Alberto Contador,
de voetballer Willy van der Kuylen, de tennisser
Richard Krajicek, de aurocoureur Keke Rosberg,
de componst Dave Brubeck. Gelijk jarig zijn met
Sinterklaas heeft Greetje steeds betreurd. Voor
haar als kind betekende het altijd één in plaats van
twee feestjes. Ze zou er nog meer een hekel aan
hebben gehad als ze had geweten dat ze tegelijk
jarig was met de tiran Jozef Stalin.

Een vriendenkring
Door de goede zorgen van de staf van Villa Maja
kwam Sinterklaas mij op 5 december verrassen
met een vriendenkring. In uw Wereldwinkel zie je
ze altijd staan: beeldengroepen bestaand uit mensfiguren die gearmd in een kring staan. Deze zogeheten vriendenkringen zijn gebaseerd op voorwerpen die afkomstig zijn uit de streek Colima in
het Noordwesten van Mexico. Ze stammen uit een
periode die we het Pre-Klassiek noemen, en die
zich uitstrekt van 2000 v.Chr. tot 300 na Chr., dus
ver voor de komst van de Europeanen naar Amerika. In het centrum van de 'vrienden' wordt tegenwoordig een waxinelichtje geplaatst. Die bestonden natuurlijk niet in het precolumbiaanse
Amerika. Veel van dit soort aardewerken beeldjes
zijn als grafgift gevonden in de welbekende
schachtgraven van de Colima en Nayarit.
De grote internationale belangstelling voor de
prachtige vormen van dit oude aardewerk heeft de
huidige bewoners van het gebied geïnspireerd tot
moderne versies van de beeldjes en kruiken. De
'vriendenkring', met of zonder waxinelichtje, is
daar een goed voorbeeld van.

