VENSTER OP DE WERELD

D

E VERGETEN TRANEN VAN KERSTMIS
Pleidooi voor een herwaardering
van de ‘onnozele’/onschuldige kinderen

Eind december vorig jaar organiseerde vzw Crea Thera op het strand van
Zeebrugge een herdenkingswandeling voor migrantenkinderen die omkwamen tijdens hun overtocht van de Middellandse Zee of elders op zee. Kinderen ‘op zoek naar een beter leven’. Met beeldjes die eerder deel uitmaakten van de land-artinstallatie waarmee kunstenaar Koen Vanmechelen
Wereldoorlog I in herinnering bracht, werd een labyrint gebouwd op het
strand. Mensen konden er door de cirkelvormige gangen naar het middelpunt wandelen en daarna weer naar buiten stappen. Niet toevallig hadden
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de organisatoren hun initiatief gepland op 28 december, de dag waarop
de Katholieke Kerk het feest viert van de ‘onnozele’ kinderen, slachtoffers van
toenmalig koning Herodes.
De historiciteit van de kindermoord in Bethlehem is op zijn minst twijfelachtig te noemen. Mattheüs is de enige evangelist die er melding van maakt.
Mogelijk mede daarom hebben de Lutherse en Rooms-Katholieke Kerk de
herdenking van deze onschuldige slachtoffers niet als bijzonder feest opgenomen in de kerstcyclus. In tegenstelling tot de feesten van de Heilige Familie
(zondag na Kerstmis), de Moeder Gods (1 januari) en Driekoningen, die op
een hoger echelon belandden, werden de onschuldig vermoorde kinderen
verwezen naar het weekdagmissaal. Met als gevolg dat het verhaal van
de kindermoord nooit op zondag wordt gelezen in onze parochies en dus
niet wordt beluisterd door wie enkel die dag ter kerke gaat. En dat is jammer. De Bijbel is immers geen verzameling van historisch vaststaande feiten,
maar een geheel van verhalen met een diepere boodschap. En die dreigt
met Kerstmis ten dele verloren te gaan. Een initiatief als dat van Zeebrugge
draagt ertoe bij een gênant facet van Kerstmis weer boven water te krijgen.
Het verhaal
De Mattheüsversie van de geboorte
van Jezus is voldoende bekend.
Ze heeft aardig bijgedragen tot de
goedgevoel-folklore die zich rond het
kerstgebeuren heeft ontwikkeld: de
herders die zich naar de stal haasten en de ‘drie koningen’ of ‘wijzen’
die op weg gaan om het kind te verwelkomen en te eren. Er is ook een
‘slechte’ koning, Herodes genaamd.
En, zoals je dat in een dergelijk plot
mag verwachten, wordt hij op een listige manier om de tuin geleid in zijn
opzet om de pasgeborene, mogelijk
een toekomstig concurrent, uit de
weg te ruimen. De spanning wordt

nog opgedreven met het verhaal van
de vlucht naar Egypte. Jozef wordt in
een droom gewaarschuwd om zich
met moeder en kind uit de voeten te
maken. Om te ontsnappen aan het
niets ontziende geweld van een op
macht beluste heerser. Ook hier haalt
Herodes zijn slag niet thuis.
Het valt op hoe Jozef, met moeder en
kind, niet eender waar naartoe vlucht,
maar naar Egypte (Mt 2,13-15). In de
geschiedenis van Israël staat Egypte
bekend als de plaats waar de Israëlieten tot ballingschap en slavernij
gedwongen werden. De grote droom
van heil en toekomst kreeg dan ook
gestalte in de ‘bevrijding uit Egypte’.
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In het evangelieverhaal van Mattheüs
wordt Egypte een plaats van toevlucht en redding. En het is uit deze
heilzame ballingschap dat ‘God zijn
zoon zal terugroepen’ (Mt 2,15), na
de dood van Herodes (Mt 2,15.19).

Het oogt als een happy end: het
kind is gered, halleluja! Waarmee
de kindermoord die ermee gepaard
gaat, in het feestgedruis naar de achtergrond verdwijnt. Als een voetnoot
in de geschiedenis. Het lot van het
hoofdpersonage, het kind in de stal,
staat centraal en trekt alle aandacht
naar zich toe. Jammer voor zijn leeftijdsgenootjes in Bethlehem en omstreken. Zij hebben pech gehad!
Rachel wil niet getroost worden
Merkwaardig genoeg sluit Mattheüs
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zijn driekoningenhoofdstuk en het
moorddadig optreden van Herodes
af met een verwijzing naar de profeet Jeremia:
Een klacht werd in Rama gehoord,
geween en luid gejammer:
Rachel, wenend om haar kinderen,
wil niet getroost worden,
omdat zij niet meer zijn. (Mt 2,18)
Als moeder van Jozef en Benjamin,
de laatste zonen van Jacob, is Rachel
een van de stammoeders van Israël.
Ze komt in het Oude Testament niet
alleen voor bij Jeremia, maar ook
in Genesis. Daar lezen we dat ze
de geboorte van haar tweede zoon
Benjamin niet heeft overleefd en werd
begraven langs de weg naar Efrata
of Bethlehem (Gn 35,17-19). Jeremia
echter situeert Rachel in Rama, ten
noorden van Jeruzalem, en linkt haar
aan de deportatie van de Joden naar
Babylon. Rama is voor Jeremia een
plek waar geweeklaag weerklinkt om
zoveel verloren levens en de keiharde
realiteit van een volk in ballingschap.
Jeremia voegt daar wel enkele hoopvolle verzen aan toe:
Dit zegt Jahwe:
Houd op met schreien,
droog uw tranen.
Er is een uitkomst voor uw lijden
– godsspraak van Jahwe –
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uw kinderen keren terug
uit het land van de vijand.
Er is hoop voor de toekomst:
ze komen terug naar hun eigen
land. (Jr 31,15-17)
Of Rachel nu begraven ligt langs de
weg naar Efrata of in Rama doet niet
ter zake. De afwijkende versies van
Genesis en Jeremia illustreren alleen
maar dat de Bijbel geen geschiedenisboek is. Wat telt zijn de tranen van
Rachel. Ze hebben een universele dimensie gekregen. Ze staan voor het
leed van zovelen die treuren om de
onschuldige slachtoffers van sociaalpolitiek geweld. Ze passen dus perfect in de context van een nietsontziende koning Herodes, die niet wil
weten van een nieuwe ‘koning der
Joden’. De verzen van Jeremia over
een hoopvolle toekomst laat Mattheüs achterwege. Waardoor de ontroostbaarheid van Rachel nog sterker wordt geaccentueerd. Haar leed
kan niet geheeld worden. Ze wil niet
getroost worden, omdat ze vreest dat
die troost het aangedane leed, dat
ondraaglijk is, zou vergoelijken. Door
haar tranen maakt ze het onrecht
zichtbaar, ‘om nooit te vergeten’.
Ikonikov
Ook in Leven en Lot, het magistrale
en lijvige epos dat Vasili Grossman
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schreef over de gruwelen aan het
Oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog, komen de klaagliederen
van Jeremia aan bod. Het boek van
Grossman is als bij wonder ontsnapt
aan de censuur van de Russische veiligheidsdiensten. Het hangt een ongenadig beeld op van de clash tussen
twee totalitaire regimes: het naziDuitsland van Hitler en de Sovjet-Unie
van Stalin. Met de slag om Stalingrad
als triest hoogtepunt. Als oorlogscorrespondent was Grossman getuige
van de vernietiging van de joden
in Centraal- en Oost-Europa. Maar
hij zag ook hoe Stalin met een genadeloze terreur zijn ideaal van een
communistische staat en samenleving
nastreefde.
Een opmerkelijk personage in het
boek is de heilige dwaas Ikonikov.
Hij verliest zijn geloof in het hogere
doel van het communisme als hij geconfronteerd wordt met de verschrikkingen die daarvoor worden aangericht.
Ik heb gezien hoe mensen werden
uitgemoord. Ik heb gezien hoe hele
dorpen de hongerdood stierven,
ik heb boerenkinderen zien doodgaan in de sneeuw van Siberië,
ik heb treinen naar Siberië zien
rijden met honderden, duizenden
mannen en vrouwen uit Moskou, Le-
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ningrad en alle steden in Rusland,
mensen die tot vijanden waren verklaard van de grote, lichtende idee
van het maatschappelijk welzijn.
Die idee was groots en verheven,
en toch heeft ze mensen meedogenloos vermoord, levens verwoest,
vrouwen van hun mannen losgerukt
en kinderen van hun vaders. Mensen zagen hoeveel bloed er werd
vergoten vanwege beperkte, verachtelijke opvattingen van het goede, in naam van de strijd van dat
goede met alles wat het als kwaad
beschouwde. Soms werd een notie
van het goede zelf een gesel van
het leven, een groter kwaad dan
het kwaad. Dat alles heeft meer lijden veroorzaakt dan de misdaad
van rovers en schurken die kwaad
deden omwille van het kwaad.
(Grossman, 2010, pp. 408-409
passim)
Anders gezegd: het sociaal-politieke
kwaad wordt gerechtvaardigd omwille van het Goede, of voorgesteld
als onvermijdelijk om een ‘volmaakte
samenleving’ te creëren. In het geval
van Stalin heeft dat geleid tot een gruwel die volgens Grossman niet moest
onderdoen voor de wreedheid van
het naziregime.
Maar, zoals zo vaak gebeurt, dreigt
het onnoemlijke menselijke leed dat
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daarmee gepaard ging, tussen de
plooien van de ‘grote’ geschiedenis
te vallen. Wat recent nog werd bevestigd bij de 75ste verjaardag van de
Bevrijding die we dit jaar met opmerkelijke luister hebben gevierd. Bij ons
ging daarbij de aandacht haast exclusief naar de heldhaftige exploten
van de overwinnende legers op Dday in Normandië. Vieringen van geschiedkundige verjaardagen hebben
dikwijls iets pervers. De strijd om de
macht en de heerschappij blijft er in
nazinderen. Hetzelfde geldt voor historische begraafplaatsen. Kijk maar,
in datzelfde Normandië, naar de
schrijnende tegenstelling tussen het
triomfantelijke Amerikaanse soldatenkerkhof van Colleville-sur-Mer en de
nederige rust op het Duitse Friedhof
enkele kilometer verderop in La Cambe. Alsof een oorlog kan gewonnen
worden, alsof het verdriet om altijd
iemands vader, altijd iemands kind
verschilt afhankelijk van deze of gene
zijde van het strijdgewoel.
Daarom ook zijn de beelden van
Käthe Kollwitz op het Deutscher Soldatenfriedhof (WO I) van Vladslo zo
sterk. Hier huilt het ingetogen verdriet
van een vader en een moeder die een
kind hebben verloren op het slagveld
van de menselijke dwaasheid. De
beelden hebben een universeel karakter. Het verdriet dat ze uitdrukken,
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het mateloze en vaak anonieme leed
dat ermee gepaard ging, is tijdens
herdenkingen, ook in Rusland, weinig tot geen aandacht. Als het al niet
straal wordt genegeerd of ontkend.
Het is wellicht geen toeval dat melancholie en tranen zo vaak voorkomen in Centraal- en Oost-Europese
verhalen. In sprookjes bijvoorbeeld
waarin vrouwen weigeren getroost
te worden. Terwijl ze op zoek gaan
naar hun geliefde, doen ze er alles
aan om altijd en overal hun tranen op
te vangen. Omdat geen traan mag
verloren gaan.
Original child bomb (Thomas Merton)
is niet tijdsgebonden of verwant met
een volk of een ideologie. Het is het
verdriet van alle slachtoffers van georganiseerd menselijk geweld, waar
geen troost voor mogelijk is.
Dezelfde invulling van verdriet vinden we terug bij Ikonikov. Zijn letterlijke verwijzing naar de ‘klage’ van
Rachel uit Jeremia sluit hij af met de
woorden: En zij die haar kinderen
verloren heeft, geeft niets om wat de
wijzen als het goede beschouwen,
en wat als het kwade. (Grossman,
2010, p. 410) Wat in Rusland tussen
1940 en 1945 is aangericht, zowel
door Hitler als door Stalin, mag niet
toegedekt of vergeten worden. Voor

De strijd om de macht wordt vaak
georkestreerd vanuit een ivoren toren,
door strategen die enkel oog hebben
voor het te bereiken doel, zonder enige voeling met de trieste realiteit die
achter hun schaakbord schuilgaat.
De beslissing om een atoombom te
droppen op Hiroshima en Nagasaki
is daarvan een hallucinant voorbeeld.
In Original Child Bomb, een van zijn
zogenaamde anti-gedichten, schetst
de Amerikaanse vredesactivist en
trappistenmonnik Thomas Merton in
precies 41 korte paragrafen het relaas van de atoomaanval die in 1945
Japan tot overgave moest dwingen.
Daarbij valt niet alleen het ondraaglijke cynisme van de beleidsmakers
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op. De hele operatie baadt in een
religieus sfeertje. En wie goed leest,
vindt opvallende parallellen met het
kerstverhaal.
In 1945 hebben de Amerikanen een
soort ‘eindoplossing’ voor ogen, iets
wat volgens hen een periode van
‘eeuwige vrede’ moet inluiden. De
bom die daarvoor moet zorgen,
krijgt Little Boy als naam. Een wel
heel origineel kindje, met ongewone
kwaliteiten: het zal immers meteen
een einde maken aan de oorlog. Het
presidentieel comité dat de eindbeslissing over het inzetten van Little Boy
moet nemen, spreekt van een ‘demonstratie’, een ‘show waar burgers over
de hele wereld van zullen genieten’.
De negatieve effecten van de bom,
zo beweert datzelfde comité, zijn een
zuiver ‘militaire’ kwestie.
Dat menselijke aspecten amper of
niet meespelen in het hele denkproces, wordt duidelijk bij de keuze van
de stad en de doelen die door de
bom zullen vernietigd worden: een
hele rist grote bedrijven passeert de
revue, met aan het einde van de opsomming, als ging het om een detail,
‘de meeste inwoners’.
Net als in het kerstverhaal zijn er ook
hier 'wijzen'. Het zijn de geleerden
die beseffen dat zij met hun weten-
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schappelijk vernuft een allesvernietigend wapen hebben bedacht. Zij
benadrukken het gevaar en de negatieve effecten van de hele operatie. Zestig van hen ondertekenen een
petitie waarin ze oproepen de bom
niet te gebruiken tegen Japan zonder
een duidelijke waarschuwing en een
kans voor het land om zich over te
geven. Maar op dat moment is hun
macht beperkt. Ze kunnen enkel een
vermanende vinger opsteken om
te beletten dat hun uitvinding wordt
misbruikt. Nu zijn de machthebbers
aan zet. Truman is nog maar enkele
maanden president, in opvolging van
de overleden president Roosevelt. Hij
weet weinig af van oorlog voeren en
van de effecten van een atoombom.
Voor zijn militaire raadgevers is het
niet moeilijk om hem mee te krijgen
in hun verhaal.
Devote tederheid
Al bij de testfase wordt de ‘nieuwe’
bom met grote devotie bejegend. De
geheime operatie vindt plaats in de
woestijn van New Mexico onder de
codenaam Trinity. En de ontploffing
is zo krachtig dat er in religieuze termen over wordt gerapporteerd: Heer,
ik geloof, kom mijn ongeloof ter hulp
(Mc 9,24). De Britse eerste minister
Churchill wordt van de test op de
hoogte gebracht in een codetaal die
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helemaal aansluit bij het Little Boyverhaal: ‘de geboorte van de baby is
naar wens verlopen.’
Ook enkele maanden later, bij het
transport van de nog niet geassembleerde onderdelen van de bom naar
het eiland Tinian, dat de Amerikanen
in 1944 op Japan hebben veroverd,
krijgt het splijtmateriaal een absoluut
statuut: het moet in geval van nood
te allen prijze gered worden en heeft
voorrang op ‘elk menselijk leven’. En
alsof daarmee nog niet voldoende
eer is betoond, krijgen we te horen
dat het personeel dat Little Boy op Tinian moet monteren en operationeel
maken, dat met veel ‘devotie en tederheid’ doet.

voorbereiding van de operatie processiegewijs wordt ingebracht. Als
om te beduiden dat hier iets nieuws
gaat ontstaan. Degenen die bij dat
ceremonieel betrokken zijn, voelen
zich naar verluidt ‘opgewonden als
kleine jongens op kerstavond’.
Met gespleten tong

Het vliegtuig waarmee de bom naar
zijn uiteindelijke bestemming dient
gevlogen, wordt Enola Gay gedoopt,
naar de moeder van de piloot. De
bommenwerper wordt zo de ‘baarmoeder’ waar Little Boy tijdens de

In juni 1945 heeft de Japanse regering al geprobeerd Rusland te overtuigen om een bemiddelende rol te
spelen tussen Japan en de VS. Daar
wordt echter geen gevolg aan gegeven. Overigens hebben ook de Japanse generaals, in tegenstelling tot
de niet-militaire overheid, geen oren
naar een staakt-het-vuren. Zij zijn bereid te vechten ‘tot er in hun land geen
levende ziel meer overblijft’. Zij zijn
‘echte professionele soldaten’, voegt
Merton er veelzeggend aan toe.
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Begin juli vraagt de Japanse keizer
aan Russisch buitenlandminister Molotov om op te treden als bemiddelaar tussen Japan en de geallieerden.
Molotov antwoordt dat hij de zaak
zal bestuderen, maar intussen gaat
hij onverminderd voort met het klaarstomen van zijn troepen voor een
aanval op Japan.
Op 26 juli stellen de geallieerden in
Potsdam een ultimatum aan Japan:
het land heeft de keuze: ‘een onvoorwaardelijke overgave of totaal vernietigd worden’. Over ‘de bom’ wordt
met geen woord gerept. Het Japanse
militaire oppercommando verwerpt
het ultimatum. Dat belet de Japanse
minister van Buitenlandse Zaken niet
op 2 augustus, vier dagen voor de
fatale explosie, bij de Japanse ambassadeur aan te dringen op een
onderhoud met Molotov. De Japanse
regering denkt dat Molotov hun eerdere vraag om bemiddeling nog aan
het bestuderen is. Maar Molotov is in
Potsdam achtergebleven en niet bereikbaar.
Op zondag 6 augustus is het zover. Het is een prachtige dag en in
Hiroshima is de bevolking zich van
geen kwaad bewust. In paragraaf 31
van Original Child Bomb beschrijft
Thomas Merton de ongekende kracht
van de explosie van Little Boy: een
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vuurbal van 18000 voet doorsnede,
met in zijn middelpunt een hitte van
100 miljoen graden. Van mensen
die in de buurt van de inslag wonen,
leven, slapen … ‘blijft niets over’.
70.000 slachtoffers zijn meteen of
binnen twee uur dood. De hele stad
ligt in puin, er resten enkel hevig brandende ruïnes.

Jezus versus Herodes
In het kerstverhaal van Mattheüs zitten interessante vergelijkingspunten
met het anti-gedicht van Thomas
Merton. Mattheüs situeert namelijk
de positieve boodschap van Jezus’
geboorte in een politiek systeem.
Herodes is een vazalkoning van het
imperialistische Romeins regime, dat
ernaar streeft een wereldrijk te worden. Als ‘gevestigde macht’ wordt hij
geconfronteerd met geruchten over
een nieuwe ‘koning der Joden’. Hij is
verontrust en heel Jeruzalem, ook het
religieus establishment, met hem. En
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dus wil hij weten waar hij die potentiële, toekomstige concurrent kan vinden en hoe hij hem desgevallend kan
uitschakelen.
De ‘wijzen’ die bij hem komen aankloppen en hem zo op de hoogte
brengen van het gebeuren, kunnen
hem belangrijke informatie verschaffen. Daarom vraagt hij hun terug
langs te komen als ze het kind hulde
hebben betoond. Ze beslissen echter
via een andere weg terug te keren.
Door deze vermomde maar ingenieuze vorm van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ vermijden ze een directe
confrontatie met Herodes en redden
ze het heilsplan. Maar tegelijkertijd
worden ze ongewild medeveroorzaker van de kindermoord. Want Herodes wil zeker spelen en alle jongens
liquideren die binnen een bepaalde
tijdsperiode zijn geboren.
Zodra Herodes bemerkte dat hij
door de wijzen om de tuin geleid
was, ontstak hij in hevige toorn; hij
zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel het gebied daarvan
al de jongens vermoorden van twee
jaar en jonger, in overeenstemming
met de tijd waarnaar hij de wijzen
nauwkeurig had gevraagd. (Mt
2.16)
De situatie van de ‘wijzen‘ is tot op
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zekere hoogte vergelijkbaar met die
van de atoomgeleerden uit Original
Child Bomb. In beide gevallen hebben ze de weg geopend voor het
onheil dat er zit aan te komen. Maar
ze kunnen het niet meer tegenhouden, ook al zouden ze dat willen. Je
kan moeilijk beweren dat ze schuldig
zijn, maar ze spelen wel een rol in
een schuldig systeem. Het valt ook op
dat binnen dat systeem, zowel tweeduizend jaar geleden als in 1945, de
hoofdrolspelers met een gespleten
tong spreken. Herodes wil zich informeren, maar vertelt er niet bij wat
hij met die informatie wil doen. Zoals
Molotov tegen de Japanners zegt dat
hij hun vredesvoorstel wil bestuderen,
maar intussen lustig doorgaat met zijn
eigen aanvalsplannen.
Jezus’ geboorte is geen onschuldig
gebeuren. Hij overleeft het moordplan dat door Herodes is beraamd,
maar zit meteen in een context van
schuld en geweld, een voorafspiegeling van wat hem later zal overkomen. Ook dat is incarnatie: in een
zondige, ambivalente context ter
wereld komen. Er gaat een zeker
ongemak mee gepaard: Jezus wordt
geboren in een stal, omdat er voor
hem geen plaats is in de herberg. En
hij moet meteen op de vlucht voor
een systeem waarin hij niet past. De
wereldlijke machthebbers en de religi-
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euze leiders die met hen aanpappen,
zijn hem liever kwijt dan rijk. Kerstmis
is geen hallelujaverhaal, zoals ook
verrijzenis niet betekent dat nu alles
in orde is, in die zin dat alle lijden en
dood uitgewist worden.
Mater Dolorosa
Het is de verdienste van het Mattheüsevangelie dat het de harde realiteit en
de pijn van een gewelddadige wereld niet uit de weg gaat. Met de ontroostbare Rachel als een Mater Dolorosa, een metafoor voor mede-lijden.
Een lijden dat ook vandaag overal
in de wereld manifest aanwezig is.
Het is het lijden van de Argentijnse
moeders die opkomen voor hun verdwenen of vermoorde kinderen, van
mensen die dierbaren verloren door
tiranniek geweld, van slachtoffers van
een genocide, van vluchtelingen die
verdrinken in de Middellandse Zee of
in onmenselijke omstandigheden en
zonder perspectief opgesloten zitten
in kampen ...
In zijn toespraak tot de gestelde lichamen in januari 2018 sprak paus
Franciscus over de onschuldige kinderen. Hij verwees daarbij ook naar
Jeremia, maar dan vooral naar de
belofte van bevrijding: het komt allemaal goed. Daarmee stapte hij nogal
licht heen over ‘de tranen van Rachel’.
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Christenen hebben de neiging te snel
over verzoening te praten en na vergeving door te gaan alsof er niets is
gebeurd. Daardoor is er te weinig
ruimte voor de pijn. Die moet worden
uitgesproken en niet weggemoffeld.
Als tranen gedroogd worden, zo stelt
de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas, wordt het leed van slachtoffers
van vervolging door een administratie of door een systeem, weggevaagd
en goedgepraat. Dan legaliseren we,
bij wijze van voorbeeld, de dood van
vluchtelingen op zee als een noodzakelijk kwaad om de migrantenstroom
te stoppen.
Tranen zijn als een herinnering, een
verwijzing naar wat niet goed te praten is. Daarom mogen ze niet opdrogen. Zelfs de belofte van bevrijding,
waaruit hoop ontspringt, mag de tranen over de slachtoffers van aangericht onrecht niet bagatelliseren noch
vernietigen. Of om het christelijk te
duiden: in het beeld van de verrezen
Christus moet zijn kruis zichtbaar blijven, evenals zijn wonden in handen
en voeten, en in zijn zijde.
De kerstcyclus
In de westerse wereld is Kerstmis een
familiefeest geworden, gezellig met
z’n allen rond de kerstboom en aan
een overvolle tafel met allerlei lekkers

De vergeten tranen van Kerstmis

271

en glühwein. De liturgische kalender
lijkt daar op in te spelen door onder
meer het feest van de Heilige Familie
in de kerstcyclus op te nemen. Voor
de pijnlijke boodschap van de ‘onnozele’/onschuldige kinderen is tot
dusver geen plaats in die cyclus. En
dat is een onvolkomenheid die dient
rechtgezet.
Om te verhinderen dat de feesten van
Kerstmis en de Heilige Familie zouden
verbleken tot ‘brave, fletse feesten’,
moet men er uitdrukkelijk de herdenking van 28 december mee verbinden. Kerstmis krijgt pas zijn volle betekenis mét de onschuldige kinderen.
Door hen erbij te betrekken wordt het
geboortefeest gesitueerd in de context van een harde wereld, waarin
het leven van mensen vaak ondergeschikt is aan machtsstructuren en aan
de belangen van leidende groepen.
Als we vandaag om ons heen kijken,
kunnen we alleen maar vaststellen
dat die situatie van 2000 jaar geleden nog altijd actueel is. Initiatieven
als de herdenkingswandeling voor
verdronken vluchtelingenkinderen op
28 december op het strand van Zeebrugge herinneren ons aan die ongemakkelijke waarheid, die integraal
deel uitmaakt van het kerstgebeuren
en daarom verdient opgewaardeerd
te worden.

De kerstcyclus krijgt zijn voltooiing met
het feest van Driekoningen, de ‘schitterende’ openbaring aan de wereld
van de mens geworden God. We
moeten echter vermijden dat we er
een ‘hemelse schittering’ van maken
die te mooi is om waar te zijn. Dat
kan door er de pijnlijke herinnering
in op te nemen aan de onschuldige
kinderen die vermalen worden in de
raderen van allerlei sociaal-politieke,
soms religieus gelegitimeerde ‘machten en krachten’. Er is werk aan onze
kerstwinkel!
Roger BURGGRAEVE
Dominiek LOOTENS &
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