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Een oerbehoefte
Daarom is het feest zo populair, ook
onder n iet-christenen; het doet een
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December is de maand van het kind.
Van Sinterklaas naar Kerst is voor ons
besef geen grote overgang; van het
feest voor het kind rollen we zo in het
feest van het kind. Met Kerst mogen
onze kinderlüke gevoelens spreken. Nu
niet met cadeau·s , maar met het
kerstverhaal over het Kind in de kribbe.
Het is alsof we in dit kerstkind het kind
in onszelf weer even binnenlaten. Met
v ertedering en heimwee küken we terug
op onze eigen jeugd, naar het kind dat
wü ooit waren , Het k inqje Jezus brengt
onze verloren onschuld weer te binnen.
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beroep op de diepste lagen 1~ onszelf .
Het bevredigt een oerbehoefte: e v en
omkijken , e v en weer terug krulpen in die
veilige schulp, toen wij nog simpelweO er
konden zijn, zonder dat een harde
wereld van alles van ons verwachtte. •
We lev en kort als kind, te kort. Hoe
natuurlijk ons afscheid van kinder1and
ook is, het lükt daarom alsof het altijd
gehaast en gedwongen is g e weest.
al zijn we gezond volwassen geworden
de lokroep van h et kind in ons is
onweerstaanbaar. Als we omkijken,
v erlangen we weer naar die
vanzelfsprekende wereld. zo dicht bil
onze oorsprong, waaruit we ons
gewelddadig verdrev en voelen. De
wereld van het kind.

meesten een beetje van het een en een
beetje van het ander . Kinderen mOeten
ánders dan volwassenen vechten om
hun bestaan - maar bepaald niet minder.
Het lijkt alsof wij, volwassenen, dat niet
W illen zien en de hardheid en
kwetsbaarheid van de kinderwereld
maar het liefst snel v ergeten. Wû blüven
o ns k oesteren e n warmen aan die illusie
v an het k inderlijk paradijs. tegen beter
weten in. Wû houden haar moedwillig in
stand. En alles wat strijdt met dat rozJge
beeld stuit bü ons op heftig verzet. Twee
Engelse tlerüarige j ongens die de kleine
Ja mes Bulgar vermoorden. twee Parijse
knapen d ie een clochard ten dode toe
m ishandelen; ze passen n iet in ons beeld
v an kinderlijke ons chuld , waarvan wij
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VERRAAD EN
VERGEVE N 111

Hoe grote r de lief de en de loyaliteit .
des te groter is het verraad.
Dit kan spe,en tussen vrienden .
partners en tussen ouders en
kinderen o .a . bü incest.
Het verhaal van Kaasje. ·
K oosje was dol op haar vader.
H ij was haar grote v riend. Toen ze
13 jaar was vergreep haar vaderzich aan haar.
Koosje: .. Erger dan de i chamelijke
pijn en vernedering is m ijn
geschonden vertrouwen.
Ik hield van hem. Ik d u rf nooit meer
iemand te v e rtr01.1W4rn."
De vader ontkent het gebeuren. Dat
betekent dat van zijn kant het
verraad nog steeds voortduurt. Het
w ordt zelfs steeds groter.
Vergev ing wordt moeilijker als de
verrader de schuld niet op zjch
neemt.
Het is gebeurd. Koosje zal klaar
moeten komen met dit verraad in
haar/even.
Als je nu in haat en wrok blijft zitten,
geef je de v errader teveel macht.
Als iemand mü tot haten krijgt. dan
krijgt hij precies wat hü wil, mijn
liefste is weg. Ik geef de verrader
dezelfde macht die hü had.

De eerste keer pakie hü de macht.
ik was onhàndig, klein, onwetend en
ik kon er niet tegen op.
Nu ben ik volwassen. Ik ben n iet
meer klein, niet meer onhandig. HU
hee ft mü mijn onschuld. mijn g e luk
en mijn vertrouwen afgepakt, ik laat
nu mijn liefde afpakken.
Vroeger pakte hij die macht. nu geef
ik hem die macht n iet meer.
Verg even is de haat buiten de deur
houden. Zelfs alje wilt vergeven
merk je datje het gewoon niet kunt.
Ik kan niet direct vergeven. Ik kan
alleen vragen en bidden dat deze
zonden zouden vergeven mogen
w o rden.
Willen °dat er vergev en wordt en er
op wachte n , kan alles zijn watje
k unt doen.

NESKE.

onze paradüsefüke projecties. Wanneer

wu van het kind een k nus en
vertiederen~. voor eigen gebruik in
elkaar geknutseld afgoctie maken, dan
zijn wü doof en blind voor de God die zich
werkelijk in het kind Jezus openbaarde.
Het kind in de kribbe, in doeken
gewikkeld• dat is een kind dat juist niet
in de lu_wte, aan de zonzüde v an het
bestaan geboren wordt. maar zich van
meet af aan aan de kant bevindt waar
de klappen vallen. Zijn naaktheid is niet
vertederend, maar teken van annoe de
en kwetsbaarheid . Wat de betekenis
van d it mensenleven is , wordt net zo
zeer duidelijk aan het begin a ls aan het
einde ervan. Geen normaal sterfbed,
maar een kruis; geen wieg en
kinderkamer. maar een kribbe en stal.
Begin en e inde, k ribbe en kruis lijken als
twee druppels water op elk a a r . Want de
kribbe, dat is een kruis voor kinderen.
Jews komt blijkbaar het lev en binnen op
eenzetfde manie r als Hü het verlaat: aan
de onderkant. Zijn einde legt zijn begin
uit.
Wie dat tot zjch laat doordringen wordt
opge schrikt u it zijn rozjge roes. Het
e v angelie is blijkbaar m e er dan de
bevestiging van onze onschuld ; het
brengt de waarheid v an ons schuldige

, b !'staan boven tafel. Het zegt d at er

Van "toen het nog geborgen in het ding•
zijn was.

Van toen het nog d ier onder de dieren
was,
Van toen het wonder nog geen wonder
was,
Van toen de Wet nog geen 'gew icht
bezat.
Van toen de ZDrg nog geen gezicht
bezat,
Van toen de Regel nog geen stem beza t
(N. Tergast)

De 'leugen van de kindertijd'
Die wereld is natuur1ük een verzinsel.
Dat weten we wel, maar toch willen w e
er niet gemakkelijk aan. De wereld van
k inderen is heel ánders dan die van
volwassenen, zeggen we. En dat is

natuurlük waar. Soms lükt het wel of
grote en kleine mensen op een
verschillende planeet wonen. Het is heel
moeilijk om echt in de leefwereld v an
een kind binnen te dringen. Kinderen
voelen, denken, leven anders.
Maar leve n ze daarom dan ook In e e n
andere were ld? Neen. De k inderwereld
is immers bepaald niet het paradijs,
waar volwassenen het voor houden.
Naast zorgeloosheid is er angst, naa s t
geluk ook p ijn . En daar zijn niet alleen
grote mensen schuldig aan: ook
ki.ideren zelf kunnen elkaar het leven

letterlük verpesten. Soms is het oorlog i1
de klas en heerst er een dictatuur op he
schoolplein, In d e kinderwereld spookt
het vaak en er wonen reuzen ,d ie je op
willen eten. Zün dat e chte of verzonnen
spoken en re u zen? Dat hangt e r maa r
v an af waar ter wereldje geboren
w ordt en in welk gezin je opgroeit. voor
v eel k inderen is de wereld een h e l. v oor
s ommigen een paradü_s. En voor de

willen dat ook 'echte' kinderen er aan
beantwoorden.
'Wti leven 't heerlikst in ons vèrst
v erleden:
de rand van het domein van ons
geheugen,
de leugen van de k indef-tüd, de le ugen
van wat w jj zouden doen en nimmer
deden. '

( E. Du Perron)
Waarom zouden we d ie 'leugen van de
kindertijd', zelfs tegen be1!er weten in, in

stand w illen houden? Ik denk dat 'het
kind in ons' zo gekoesterd en aanbeden
wordt, omdat het de enige plek is waar
wij twee dingen bijeen brengen die in het
mensenk!ven niet bijeen te houden zijn:
onszelf en de onschuld. Het 'kind in ons'.
dat zün wij enerzijds helemaal alf; maar

dan wel - en anderz:üds - nog helemaal
ongeschonden, zonder de krassen en
deuken van het gate mensenbestaan.
'Ergens' in óns is er dus nog een plek
waar wij v eilig kunnen zijn voor de stonn
van het leven. Een vluchtheuvel, buiten
de gevarenzone. :
Dat is nat"uuriük een illusie. We wete n

wel beter. Maar het lijkt erop alsof het
Kerstfeest deze illusie eerder meehelpt
in stand te houden, dan dat zü haar

doorprikt. De psychologie van het
kerstfee st laat het k inqje Jezus vaak
niet meer zijn dan de verbeeld ing van
onze eigen wensen -en ver1angens·. Het ·

bevestigt onze kinderlüke onschuld.-

Kribbe en kruis
Daarom doen we de waarheid te kort:,
maar ook het evangelie. Het krijgt niet

de kan s om werkelük b e vrijdend te zijn;
zolang wü het aan de ketting leggen van
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geen ple k en g een m o m en t is waa rop
een mens veilig is voor de stom, v an het
leven. Zo'n win dvrije luwte kan ons n iet
door anderen worden gegaran deerd
Cook al proberen ouders da t natuurlijk
uit alle macht), noch kunne n we die in
o n s diepste zelf ('het kind in ons')
vinden. H e t gaat m et ons vaa k net a ls
met Jezus : het lev en is nog m aar net
moeizaam bego nnen, of de He rodess e n
staan a l klaar. Hoe klein of groot w e 'ook
zijn , wü zijn nooit v rij van pijn, schaamte,
haat en d o m heid - als h et niet a ls ·dade r
is, dan wel als slchtoffer.
Als het e v angelie waar is, dat God zich in

dit k ind Je~ us heeft geopenbaard, d an
brengt h e t n iet alleen de waa rheid van
ons bestaan aan h e t licht, maar ook de
waarheid over God. Als God zich op

leven en dood met dit kwetsbare. tot
m islukken gedoemde verhaal v an Jezus
heeft verbonden, dan heeft Hü dat ook
met het onze gedaan. God is mens
geworden, zegt de Bijbel. Als ik mü daar
iets bü kan voorstellen. dan is het dit:
dat Hij de worsteling van kleine en grote
mensen om het bestaan tot de zijne
heeft gemaakt, e n zijn lot voorgoed met
het hunne heeft verbonden.
God woont in de zwerfkinderen van de
straten v an Buenos Aires ;
God woont in de couve4sebaby's d ie
v oo~ hun leven v echten;
God woon t in de zonde bokken die d oor

hun klas worden gepest;
, God woont in de jongeren d ie thuis w e l
:· op een k oelkast, maar niet op de
wannte van hun ouders kunnen
rekenen.
-~
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Laten we daarom ophouden om het
kerstkind nog langer In roze kanten
k leertjes te kleden. Het evangelie is
goed nieuws voor de moordenaars van

James Bulgar.
F.de Lange

