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Op weg naar kerst

et is God meer waard dat hij geeste-
lijk geboren wordt uit iedere maagd, 
dat is: uit iedere goede ziel, dan dat 
hij uit Maria lichamelijk geboren 
werd.” 

Het zijn bekende woorden van de mysticus 
Meister Eckhart. Woorden ook die erop duiden 
dat het, wanneer het gaat om de geboorte van 
Christus, ook om onszelf gaat. Om de verande-
ring die zich in ons voltrekt en die niet alleen ef-
fect heeft op onszelf, maar ook op de wereld om 
ons heen. De mens is nu eenmaal geen eiland. 
Wat wij doen en laten beïnvloedt de wereld, al-
lereerst dichtbij, maar vervolgens ook in steeds 
grotere kringen om ons heen. Dat brengt een 
bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. 
“Be the change you wish to see in the world”, zo 
zei ook Gandhi al.

Wie zich verbindt met het verhaal van Jezus 
kan zich niet meer neerleggen bij de status quo. 
Wie met Lucas meekijkt, een blik werpt in de 
kribbe en ontroerd wordt door het verhaal dat 
daarbij hoort, verandert als het goed is van een 
omstander in een deelnemer. Wij spelen een rol 
in die geschiedenis van God met mensen, een 
geschiedenis die gericht is op het Koninkrijk. 
Dat wil zeggen: op een wereld waarin plaats is 
voor iedereen en waar iedereen op zijn of haar 
plaats kan zijn.

Dat die rol die ons is toebedacht ons niet altijd 
even gemakkelijk af gaat, daar worden we ons 
regelmatig pijnlijk bewust van. Steeds weer 
komen we onszelf tegen. Bewust of onbewust 
verzetten we ons nog al eens tegen de veran-

dering die van ons gevraagd wordt. Die bekering 
of omkering waar Jezus ons toe oproept is een 
levenslange uitdaging. Een uitdaging waar we op 
stuk zouden lopen als we elkaar niet hadden als 
medemensen, als gezamenlijke pelgrims onder-
weg. En als we God niet hadden, die Bron van 
troost, van vergeving en van bemoediging.

Verandering vraagt om een lange adem. En om 
momenten waarop we even kunnen uitrusten, 
waarop we opnieuw geïnspireerd worden en weer 
zicht krijgen op datgene waarnaar we mogen ver-
langen: “te wonen op Gods aarde, waar het goed 
is, goed om met elkaar in zijn verbond te leven” 
(zoals het in lied 825 zo mooi verwoord is).

Het kerstfeest is voor mij zo’n moment van op adem 
komen. Het kerstverhaal geeft mij weer zicht op de 
puurheid in ons bestaan en op de belofte waar we 

van leven. En na dat jaarlijkse moment van 
ontroering, van warmte en van gedeeld 
verlangen, voel ik mezelf weer opnieuw ge-
roepen. Geroepen om in mijn eigen leven de 
verandering waar te maken die ik zo graag in 
de wereld wil zien!

Dit stukje van ds. Kim Magnée-de Berg ver-
scheen ook in de kerstbundel 2016 van de 
VVP. De hele bundel, met teksten en mooie 
afbeeldingen, is voor € 3,50 te bestellen via 
info@vrijzinnig.nl

“H
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Ja, hij komt...
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et kind in december en het Kind in 
december. Het eerste holt op een 
donkere winteravond met blijde 
schrik naar de deur waarop gebonsd 
is (wie zou dat zijn?) en ziet met ver-

wondering een zak vol cadeautjes. Tijden later zal 
het weten dat het de buurman was die even later 
vermomd als een goedheilig man binnenschreed. 
Wij herkenden hem niet, ook al staken schoenen 
die we vaker gezien hadden onder zijn tabberd 
uit. Deze vreemdeling leest uit het grote boek (des 
levens?), waaruit blijkt dat hij alles van ons weet! 
Hij berispt ons speels. Nee, hij speelt ons niet de 
zwarte piet toe. Dat doet hij met de wat groteren 
onder ons. Omdat die daar ook goed in zijn: an-
deren de zwarte piet toespelen…

En dan het andere Kind. Zijn komst is voorspeld. 
Door engelen aan Maria en een groep herders, 
eenvoudigen van geest. Door de sterren aan 
wijze koningen. Zijn ouders moeten een lood-
zware opdracht vervullen: met een kind op komst 
afreizen naar een ver en onbekend land, met een 
ezel. Een duistere toekomst tegemoet dus. Als ze 
op een koude donkere avond aankloppen voor 
een overnachting worden ze niet herkend als 
een ‘wonderbaar’-lijke familie en naar een stal 
verbannen.

Te midden van al deze donkerte wordt het Kind 
geboren. Maria en Jozef, de herders en de konin-
gen weten dat dit Kind licht zal brengen, nee, 
Licht is! 

Opnieuw dreigen duistere krachten: Herodes wil 
het kind ombrengen. Deze machtige van de aarde 
voelt zich bedreigd door de zachte krach-

H
ten van dit Kind. Maar de hemel grijpt in opdat 
Zijn lot, de wereld van het duister bevrijden, zich 
kan voltrekken.

Hopelijk hebben velen van u de uitzending gezien 
van het VPRO-programma Zomergasten van 21 
augustus met de Belgische schrijfster Griet Op 
de Beeck. Zij vertelde daarin over haar moeilijke 
jeugd als verwaarloosd en eenzaam kind. Door 
therapie en hard werken aan zichzelf, heeft ze het 
kind in zichzelf weten te helen. Ze ried vervolgens 
iedereen aan dat te doen en schetste - haar ogen 
gingen daar steeds meer bij glinsteren - hoe haar 
dat bevrijd had.

In de joodse mystiek zegt men: “Vergeten is bal-
lingschap, herinneren is bevrijding”. Dat is in een 
notendop haar boodschap: je kunt je pas bevrij-
den van dat wat je pijn heeft gedaan, 
als je het allemaal gezien, erkend en 
doorvoeld hebt. Zelf licht in het duister 
brengen, als een kaars in de nacht. Dan 
word je weer als een kind. Altijd vol 
van blijde verwachting.  “Wordt als de 
kinderen”, een oproep uit dat andere 
Grote Boek…

Laten we het Kind uitnodigen, het hei-
lige zoeken en zien in het alledaagse. In 
de ander, in onszelf.

Komt verwondert u hier mensen,
ziet hoe dat u God bemint,
Ziet ’t vervult der ziele wensen,
Ziet dit nieuwgeboren Kind.

Els Rotte
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 s het leuk om geïnterviewd te 
worden? Waarom? Eerste keer?

De meeste kinderen zijn nog nooit 
geïnterviewd. Sommigen zeiden 

het leuk te vinden; anderen echter niet. Maar 
toen één kind zei: soms wel en soms niet, 
vonden ze dat het beste antwoord. Eén kind 
is geïnterviewd bij het zwembad. Er werd 
bijvoorbeeld gevraagd wat hij van de kleed-
kamers vond. Een ander bij de voetbal. Ze 
wilden weten of hij in E of F zat. 

Zouden volwassenen vaker naar de mening/
de ideeën van kinderen moeten vragen, 
bijvoorbeeld door middel van een interview? 
Waarom/waarover?

Ja, alle kinderen vinden dat volwassenen va-
ker naar hun mening moeten vragen. Ze wil-
len dat volwassenen vragen hoe het op school 
gaat. Ze willen graag dat er meer voetbal-
velden komen en meer schommels. Om alle 
voetbalvelden willen ze graag een net, zodat 
hun bal niet meer kwijtraakt. Een jongen zou 
willen dat zijn vader een quad koopt om de 
koeien mee op te halen in de wei. Een meisje 
wil iets hebben om in haar kamer de rommel 
te kunnen opruimen. Een ander meisje wil 
iets om haar nagels beter te kunnen lakken.

Binnenkort komt de Sint weer. Moet Zwarte 
Piet worden afgeschaft? Waarom? Andere 
kleur?

Sommige kinderen vinden dat hij zwart moet 
blijven, maar dan moeten ze Zwarte Piet ge-
woon alleen Piet noemen. Of ze moeten niet 

Interview
meer Zwarte Piet tegen andere kinderen zeggen.
De gepeste kinderen tegen wie Zwarte Piet wordt 
gezegd, kunnen zeggen: “Ja leuk, doe maar 
gekleurde Pieten”. Andere kinderen pleiten 
voor gekleurde Pieten: roze, paars en blauw. En 
we moeten niet vergeten dat als de Pieten een 
andere kleur krijgen, ze ’s nachts sneller worden 
gezien op de daken.

6
met kinderen van 8, 9 en10 jaar

De mondri(aan) Piet - Volkskrant
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Ook is het al snel weer Kerstfeest. Wat 
heeft kind en Kerstfeest met elkaar te 
maken?

Volgens een aantal kinderen is het vooral 
vakantie. Andere zeggen dat ze thuisblij-
ven. Het is een familiefeest. Het kindje 
Jezus is geboren.

Hoe vieren jullie thuis Kerstfeest? Kerst-
feest wordt gevierd met een kerstboom, 

Met koekjes, sneeuw, kerstballen, kerst-
brood. Het huis wordt versierd met een 
kerstboom en er komt een piek op. Ze 
zingen kerstliedjes; de Kerstman komt. 
En, last but not least, ze krijgen cadeau-
tjes, kerstbrood, kransjes.

Wat is leuker: Sinterklaasfeest of Kerstfeest? 
Waarom eigenlijk?

Driekwart van de groep vindt het Sinterklaas-
feest het leukst. Ze vinden het Sinterklaasfeest 
het leukst vanwege de liedjes, de cadeautjes, 
het Sinterklaasjournaal en bij één kind komt 
de stoomboot langs haar huis. De overige 
kinderen vinden Kerst het leukst vanwege de 
sneeuw, het leuk kunnen spelen, de vakantie 
en het warm eten.

Dick Stronks – met dank aan Jannet Hendriks
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Die ene parel...
Het Koninkrijk is als … een koop-
man die tussen alle mooie parels een 
uitzonderlijk waardevolle vond en 
besloot daarvoor alles te verkopen. 

Met dit citaat uit Matteus 13: 54, begon 
ds Kim Magnée-de Berg haar overden-
king tijdens de kerkdienst op 30 okto-
ber 2016. Tijdens deze dienst doopte zij 
Tim Maarsen en Sem Johannes Stefa-
nes Lagrouw.

Als wij onszelf voorstellen in de rol van 
de koopman, wat zou dan ons voor ons 
die ene parel zijn? Waar zou je alles 
voor opzij leggen? Wat is zo essentieel, 
zo zingevend, dat de rest uiteindelijk 
bijzaak is. En hoe vind je die parel, en 

hoe kunnen we elkaar – onze kinderen – daarbij 
helpen?

Ds Magnée merkte op dat je soms van mensen de 
indruk hebt dat ze van nature een roeping heb-
ben om voor hun leven die levenslange zingeving 
te vinden. Toch is dat voor de meesten een hele 
zoektocht. Ze noemde de schilder Malevitch die 
aanvankelijk in de stijl van Cezanne en Monet 
werkte, maar die, pas toen hij in aanraking kwam 
met werkelijke armoede zijn eigen stijl vond en 
juist daardoor een belangrijk kunstenaar werd. 
Toen ging zijn eigen parel pas glanzen. Dat ge-
beurt soms ook bij mensen, die geconfronteerd 
met de onrechtvaardige kant van het leven, in een 
situatie komen van kiezen of delen en daardoor 
hun glanzende parel vinden. Denk aan Malala, 
Mandela en Gandhi. Maar ons dagelijkse leven 
wordt meer getypeerd door voortkabbelen, door-
modderen en volle agenda’s met meestal minder 
zinvolle dingen. Theoloog Jean Jacques Suur

mond zegt het ergens zo:                                            
Hoe druk we ook zijn, we bestaan niet echt zo-
lang we vervreemd zijn van onze ziel.”

Misschien is belangrijkste wat we onze kinderen 
kunnen meegeven het besef dat het leven meer 
is dan al dat dagelijkse gedoe. Dat ieder kind de 
ruimte mag opeisen voor de zoektocht naar een ei-
gen unieke parel. Dat wij allemaal zó kunnen leven 
dat we anderen inspireren.
De Bijbel roept op om vóór alles het Koninkrijk te 
zoeken. Kim Magnée vindt dat dit Koninkrijk en 
het dagelijkse leven, die persoonlijke weg, onlos-
makelijk in elkaars verlengde kunnen liggen. Het 
gaat om wat er werkelijk toe doet, om die dingen 
waartoe God de wereld heeft geschapen: liefde, 
vrede en gerechtigheid. En dat mag je dan de parel 
van ieder van ons noemen. 
Hoe verschillend onze levenswegen en de vormen 
daarvan misschien ook zijn; als het gaat om onze 
ziel, dan raakt het altijd aan de thema’s die ook het 
Koninkrijk van God kleuren.

Ze zei verder dat de dingen die ten diepste toe 
het leven laten stromen en die bij ieders liefde en 
talent horen, wel moe kunnen maken, maar ook 
energie kunnen geven. Een mens die dat ervaart, 
is heel dicht bij het eigen levensdoel. Dat kan best 
een heleboel kosten en soms moeten we er status, 
geld, ambities, begrip of waardering voor opgeven. 
Dat kan een pijnlijk proces zijn, maar het brengt je 
wel dichter bij jezelf, bij God en bij je eigen oor-
sprong.Het kan ook leiden tot de ontdekking zelf 
een parel te zijn. Voor sommigen is dat misschien 
vanzelfsprekend, als zij het geluk hebben dat ze 
niet snel aan zichzelf twijfelen, maar velen kennen 
periodes van onzekerheid, van zich niet geliefd 
voelen of onbegrepen te zijn.  Bij het in de spiegel 
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kijken te moeten vechten tegen het gevoel minder 
waard te zijn dan anderen. Juist voor hen klinkt 
de boodschap: ook jij bent een parel. Net als ieder 
mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 
En Hij zag dat het goed was.

Henri Nouwen schreef er ooit een boekje over. 
‘Een parel in Gods ogen. Gedachten over de be-
tekenis van een mensenleven’, heet het. Nouwen 
maakt verbinding tussen het leven van Jezus 
en dat van onszelf. Zijn kerntekst komt uit het 
verhaal van de doop van Jezus. En zodra Jezus 
gedoopt was en uit het water omhoog kwam, 
opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe 
de Geest van God als een duif op hem neerdaal-
de. En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn 
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.
Nouwen schrijft dan hoe die woorden Gij zijt de 
Geliefde de diepste waarheid omtrent alle men-
sen aan het licht brengen, ongeacht in welke 
traditie ze staan, ongeacht wat ze wel en wat ze 
niet kunnen.

Nogmaals niet voor iedereen is dat gemakkelijk 
om te aanvaarden. Velen zijn gedurende het leven 
beschadigd geraakt door al die stemmen om ons 
heen (en in onszelf) die ons voorhouden dat we 
niet aan de eisen voldoen, dat we niet mooi of 
niet slim genoeg zijn, dat we te veel fouten maken 
en dat we minderwaardig zijn. Misschien is dat 
wel een van de meest ontwrichtende dingen hier 
op aarde: dat we dát elkaar bewust of onbewust 
aandoen. 
Wij verslijten aan elkaar,  zo dichtte Huub Oos-
terhuis eens treffend. 

Ds Magnée zei dat iedereen, ook de beide dope-
lingen, te maken krijgt met dit soort ervaringen en 

gevoelens. En misschien is het daarom het aller-
belangrijkste om door deze ervaringen heen dat 
basale gevoel van geliefd zijn vast te houden. Laten 
wij elkaar dit meegeven, in ons gezin, en op ons 
levenspad. 

En laten we ons geworteld weten in God. Want 
mensen kunnen ons ontvallen en anderen kunnen 
evenmin ons geluk volledig vormgeven, hoeveel 
ze ook voor ons betekenen. Die ene bron die wij 
God  hebben genoemd, blijft echter wel bestaan. 
Hij spreekt: Ik heb je lief. Ik heb je bij je naam 
geroepen. Vrees niet. Ik heb je in mijn handpalm 
geschreven. Je bent een parel in mijn ogen.
Soms zijn we dat gevoel kwijt in onze diepste 
eenzaamheid, maar het kan ook weer tot leven 
komen. Dan mag je met je gebrokenheid, met 
alles waarmee het leven je gevormd en getekend 
heeft, je gezegend voelen. Dat je een parel bent in 
Gods ogen wil tenslotte zeggen, dat je ook anderen 
vriendschap, geduld, vergeving en hoop 
kunt geven. En waar wij met onszelf en 
onze liefde en ons talent samenvallen, 
daar zien we de schoonheid van de we-
reld en daar kunnen we dan werkelijk iets 
voor elkaar betekenen.

Ieder mens is een parel. En daarom 
mogen we elke dag ons jawoord geven 
aan het leven. Al die andere dingen zijn 
bijzaak, maar hier gaat het om: dat we 
zin geven aan het leven door te doen 
waartoe we bestemd zijn. Ieder op onze 
eigen manier en zo samen complemen-
tair op weg naar Gods Koninkrijk.

 Amen,  zei ds Kim Magnée-de Berg.

Bewerkt door Pieter Postma
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Mijn pleegkinderen
ij hebben in ons gezin drie pleeg-
kinderen opgevangen. De oudste is 
inmiddels 54. Zij kwam bij ons nadat 
er met spoed opvang gevraagd werd 

voor een meisje van 14 jaar dat net een zelfmoord-
poging had overleefd.

Jong en energiek als we waren, durfden we de uit-
daging aan. W. kwam en al snel bleek hoe bescha-
digd ze was. Ze had minstens in drie instellingen 
en een pleeggezin gezeten. Op school vocht ze 
soms met andere meiden. Tijdens haar stage was 
ze onbeleefd tegen klanten. Ze was gelukkig dol 
op onze eigen kleine kinderen, maar we hebben 
haar nooit laten oppassen. Iedere avond maakten 
we tijd voor haar vrij, maar om half 10 moest ze 
naar haar kamer.

W. had nog contact met haar vader en soms liep 
ze bij ons weg naar hem toe. Toen ze op kamers 
woonde, rukten we (vaak ’s nachts) uit om haar 
op te vangen wanneer ze zich in de nesten had 
gewerkt. Een keer kon ze werken in een cactus-
kwekerij. De jongens maakten schunnige opmer-
kingen naar haar, maar omdat zij ‘godverdomme’ 
zei als ze zich prikte aan de cactussen werd ze 
ontslagen.

Ze is drie keer getrouwd geweest. Ik ben blij dat ik 
haar ervan heb kunnen overtuigen om nooit aan 
kinderen te beginnen. W. is psychiatrisch patiënt, 
is al vele malen opgenomen geweest maar woont 
zelfstandig. We hebben regelmatig contact en 
af en toe stop ik haar wat geld toe. Deze zomer 
kenden we elkaar 40 jaar. Ze had een fotoshoot 
geregeld. Nu staat bij mij een dubbelportret te 

pronken. Het mooiste compliment was dat ik de 
enige was die altijd van haar heeft gehouden.

Toen onze eigen kinderen gingen studeren, kwa-
men er twee Iraanse kinderen bij ons in huis. Ze 
waren gevlucht omdat het meisje geen diploma 
kreeg uitgereikt als ze niet vertelde wie de 
vrienden van haar ouders waren. Haar jongere 
broer was voor haar veiligheid meegestuurd. Het 
meisje wilde medicijnen studeren, maar eerst 
moesten ze Nederlands leren. Vanaf dag één 
spraken we Nederlands met ze. Zij ging naar het 
James Boswell instituut in Utrecht waar ze vlot 
de taal leerde. Haar broer kwam op een school 
tussen jongens die net uit Marokko kwamen. 
Hij was met stip de ijverigste leerling en in vier 
maanden kon hij doorstromen naar havo-3.

Het meisje heeft met veel doorzettingsvermogen 
haar propedeuse op de laboratoriumschool in 
Leiden gehaald. Helaas werd ze in Nederland uit-
geloot voor de studie medicijnen. Ook in België 
werd ze uitgeloot. Het jaar daarop probeerde ze 
het weer in beide landen. Een jaar later kreeg ze 
in maart het bericht dat ze was ingeloot, maar in 
juni werden we gebeld dat het een misverstand 
was. Ik heb die ambtenaar haast door de telefoon 
getrokken van boosheid en onmacht. Toen kwam 
er gelukkig een reserveplaats, in Rotterdam, maar 
daar accepteerden ze haar vooropleiding niet. 
Uiteindelijk kon ze met iemand ruilen en in Am-
sterdam aan haar studie medicijnen beginnen. 
Toen ze haar stage deed in Teheran zijn wij daar 
op bezoek gegaan en werden we door de familie 
geweldig hartelijk ontvangen. Ze is inmiddels al 
jaren dermatoloog, is getrouwd met een Neder-
lander en ze hebben drie geweldige kinderen.

w



Met haar broer was het een ander verhaal. Toen 
hij een jaar en 9 maanden bij ons woonde, heb-
ben we hem de deur gewezen. Dat was zowel 
voor hem als voor ons een vreselijke ervaring. 
Het maatschappelijk werk had verbaasd toege-
keken dat wij het zolang met hem volgehouden 
hadden: Iraanse jongens houden het gemiddeld 
9 maanden vol in een pleeggezin. Hij heeft tal 
van opleidingen geprobeerd, maar zodra hij 
een tentamen moet doen, haakt hij af. Geluk-
kig heeft hij werk en een eigen appartement in 
Amsterdam.

Pleegkinderen zijn niet makkelijk. Maar je krijgt 
er heel veel voor terug. Je leeft niet alleen voor 
jezelf maar wil toch een steen in de levensrivier 
verlegd hebben.

Elma de 
Bock

Geloven in de Adventstijd

Advent
is wachten, verwachten en vertrouwen
Advent
doet denken aan een vrouw in verwach-
ting

Zij maakte ruimte in zichzelf voor een 
nieuw begin
Zij wacht
maar haar wachten is actief
Zij telt de dagen, treft voorbereidingen,
keert in zichzelf
om zich voor te bereiden op wat komen 
gaat
om na te denken over de toekomst

Zij verlangt, hoopt en bidt
Vertrouwt op de toekomst en maakt plan-
nen
Het kind is al zichtbaar aanwezig in haar 
lichaam
Maar het kind zelf is nog niet zichtbaar

Ook het kind wacht tot de tijd rijp is
om geboren te worden

Gedicht afkomstig van de website: http://www.kerk-
deilenenspijk.nl/advent/
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n het afgelopen jaar werd het wereld-
nieuws tot tweemaal toe beheerst door 
de foto van een kind. Eerst was er die van 
het driejarige jongetje Aylan Kurdi. Zijn 
lichaam spoelde aan bij het strand van de 

Turkse badplaats Bodrum. Hij werd het symbool 
van de wanhopige tocht van vluchtelingen vanuit 
het verre oosten naar Europa. 

Drie maanden geleden verscheen de foto van 
Omran Daqneesh, het Syrische jongetje dat met 
bebloed hoofd in een ambulance zit. Omran is ge-
wond en in shock, na een luchtaanval op Aleppo. 
Zijn ouders wilden of konden niet vluchten voor 
het oorlogsgeweld.

De rauwe realiteit van die twee foto’s staat in 
schril contrast met de foto op de voorkant van 
deze VrijSpraak. Op een toeristenstrand, mis-

schien is het wel bij Bodrum, zit een 
kind in alle vrijheid en speelt. Binnen-
kort wordt voor velen van ons het leven 
weer bepaald door het beeld van Jezus 
in z’n kribje, dat nog maar net de plaats 
heeft ingenomen van de goede Sint 
die omringd door blije kinderen gul en 
rechtvaardig strooit met cadeaus.

Ik denk dat in alle beelden juist kin-
deren zorgen voor een versterking van 
onze emoties. Het beeld van het hul-
peloze, getroffen kind dat onze woede 
en onmacht oproept; het beeld van het 
bevoorrechte, zorgeloze kind dat onze 
vertedering oproept. Maar hoeveel 
lichamen spoelden er al niet eerder aan 
op de Europese kust? Hoeveel oorlogs-

slachtoffers zagen we al niet in het achtuurjour-
naal?

Soms weten we ons geen raad met die verster-
king van emoties als het om kinderen gaat. Denk 
aan de volkswoede die ontstond toen duidelijk 
werd dat de stad Leiden meewerkte aan het on-
derdak geven aan een veroordeeld pedofiel. Ook 
de langdurige en scherp polariserende discussie 
rondom Zwarte Piet is naar mijn mening een 
gevolg van het feit dat kinderen hierbij betrok-
ken zijn.

Wat me opvalt is dat ouders en kinderen in de 
westerse wereld er steeds vaker gescheiden levens 
op na houden. Onderwijzers, trainers of begeleiders 
hoor je vaak klagen dat het kroost in het lokaal, op 
het sportveld of bij de muziekschool wordt gedumpt 
met de verwachting dat het zich, onder hun ver-
antwoordelijkheid, ontwikkelt tot een intelligent 
multitalent. In reclamefilmpjes zit het standaardge-
zin niet meer aan tafel maar nuttigt de maaltijd voor 
een groot gezamenlijk scherm en heel veel kleine 
schermpjes. Inderdaad, we weten ons dus geen raad 
met kinderen.

Verderop in deze VrijSpraak staat een gedicht van 
de Belgische schrijver/dichter Bart Moeyaert. Het 
staat in grote letters afgedrukt op de zijgevel van Het 
Paleis, het jeugdtheater van de stad Antwerpen. Het 
werd daar aangebracht in 2002 en is geïnspireerd op 
het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 
Ik parkeerde er onlangs mijn auto en werd geraakt 
door de laatste twee zinnen: “… niemand wordt 
beter met de jaren, dus klein verklaren heeft geen 
zin. Begin bij het begin, en leef dan net als iedereen 
eenvoudig been voor been.”

I

12
Metamorfose



Th
em

a K
in

d
Ik leg de woorden van Bart Moeyaert uit als een 
appél op het respect voor het kind en voor het 
proces van samen, oud en jong, ontwikkelen. 
Een parallel met Jezus’ woorden “laat de kinde-
ren bij me komen”…?

         Jan Veldhoen

13

KLEIN

Een stoel heet stoel 
een deur heet deur 
Dat is voor het gemak
Maar wat een blad is voor een vrouw 
is voor een mus een dak
Een raam heet raam 
Een huis een huis 
Maar wat een spel is voor een man 
is voor een kat een muis. 
Wat van zichzelf 
het meeste zwijgt, is klein 
Een kind heet zo 
maar dat zegt niets
Een woord is maar een woord 
Daar ding ik niets op af 
Wat een kuil is voor een mens 
is voor de dood een graf 
Tijd is zoiets als lucht 
en mensen zijn geen wijn 
Niemand wordt beter met de jaren 
dus klein verklaren heeft geen zin 
Begin bij het begin 
en leef dan 
net als iedereen 
eenvoudig 
been voor been

Bart Moeyaert, 2001

Geïnspireerd door de rechten van het kind
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rtikel 1 Definitie van het kind. Ieder mens jonger dan acht-
tien jaar is een kind. 

Artikel 2 Non-discriminatie. Alle rechten gelden voor alle 
kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid neemt maat-

regelen om alle rechten te realiseren en moet ervoor zorgen dat elk kind 
wordt beschermd tegen discriminatie. 

Artikel 3 Belang van het kind. Het belang van het kind moet voorop 
staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het 
welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzie-
ningen voor de zorg en bescherming van kinderen. 

Artikel 4 Realiseren van kinderrechten. De overheid neemt alle nodige maatregelen om de rechten van kin-
deren te realiseren en moet via internationale samenwerking armere landen hierbij steunen. 

Artikel 5 Rol van de ouders. De overheid moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en 
voogden respecteren. De ouders en voogden moeten het kind (bege)leiden in de uitoefening van zijn of haar 
rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. 

Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling. Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mo-
gelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind. 

Artikel 7 Naam en nationaliteit. Het kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit en om ge-
registreerd te worden. Het kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden. 

Artikel 8 Identiteit. Het kind heeft recht zijn of haar identiteit te behouden, zoals nationaliteit, naam en familie-
banden. De overheid steunt het kind om zijn of haar identiteit te herstellen als die ontnomen is. 

Artikel 9 Scheiding kind en ouders. Het kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide 
ouders als het kind van een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is. In procedures 
hierover moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd. 

Artikel 10 Gezinshereniging. Ieder kind heeft recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s) als het kind 
en de ouder(s) niet in hetzelfde land wonen. Aanvragen hiervoor moet de overheid met welwillendheid, mense-
lijkheid en spoed behandelen.

De universele verklaring van de rechten van het Kind

A
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Hieronder volgt nog een aantal willekeurig gekozen artikelen van de overige 30 rechten:

Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten. 

Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling. Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen 
van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. 

Artikel 22 Vluchtelingen. Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft recht op bijzondere 
bescherming en bijstand ongeacht of hij of zij alleenstaand of bij zijn ouders is. De overheid moet probe-
ren de ouders of andere familieleden van alleenstaande gevluchte kinderen op te sporen. Als dat niet lukt, 
heeft het kind recht op dezelfde bescherming als elk ander kind zonder ouderlijke zorg.

Artikel 24 Gezondheidszorg. Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en op gezondheids-
zorgvoorzieningen. De overheid waarborgt dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt 
onthouden. 

Artikel 27 Levensstandaard. Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar 
lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Artikel 28 Onderwijs. Het kind heeft recht op onderwijs.

Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid. Het kind heeft recht op bescherming tegen economische uitbui-
ting en tegen werk dat gevaarlijk en schadelijk is voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling of de opvoe-
ding hindert.

Al met al zijn er 40 artikelen, die je kunt vinden op http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf. 

Lees ze eens zorgvuldig na en bedenk eens per artikel hoe wij er het in Nederland en in Europa van afbren-
gen. Volgen wij alle bepalingen van dit verdrag of brengen wij het er maar bedroevend van af.
Bedenk eens dat er jaarlijks zo’n 134.000 kinderen alleen al aan de mazelen overlijden en dan hebben we het 
nog maar niet over de honger, de oorlogen, de terreur, het misbruik, de mishandelingen en discriminatie 
waar iedere dag kinderen onder lijden.

15
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ansluitend bij mijn vorige stelling over 
de objectiviteit van de waarheid, nu 
één over de objectiviteit van wat goed 
is en wat kwaad.

U hebt ongetwijfeld vaak horen bewe-
ren dat ethiek betrekkelijk is. Wat goed is en wat 
kwaad hangt af van de eigen persoonlijke, maar 
met name ook van de in de sociale omgeving en 
in de cultuur gevormde visie en is dus relatief. 
Elke visie is daarmee in principe gelijkwaardig.

Ik kan het hier niet mee eens zijn. Immers 
wanneer er geen objectieve criteria voor goed 
en kwaad zouden zijn, zou bijvoorbeeld het 
nazisme, het racisme, het antisemitisme, het ge-
loof en de praktijken van IS goed zijn, zodra het 
algemeen, religieus en cultureel toonaangevend 
zou zijn geworden. We zouden ze niet met recht 

kunnen afwijzen; geen werkelijke 
reden hebben om onze veront-
waardiging er over uit te spreken. 
En waarom zouden we dan eigen-
lijk medelijden hebben met de 
mensen die er onder lijden?

Dick Stronks

Reageren? 
mail naar: vrijpraak@federatie-
gouda.nl

A
Goed en kwaad
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eester, heeft u m’n vriendje ge-
zien? Ik ben ‘m kwijt.” Voor mij 
stond een brugpiepertje met rode 
wangen, dat bezig was in z’n een-
tje de speurtocht door de school te 

doen. Normaal gesproken doe je zo’n wandeling 
in een groep, maar hij was geheel alleen en be-
landde daardoor in mijn directiekamer. Binnen 
zonder kloppen. Waar was z’n verloren vriend?
“Nee”, zei ik, “ik heb 'm niet gezien, omdat ik niet 
weet wie jouw vriend is. Hoe heet ‘ie?”
“Dat weet ik niet.”
“En het is je vriend, zeg je. Hoe lang kennen jullie 
elkaar dan?”
“Een half uur.”

In de spanning van de eerste kennismaking met 
het Coenecoop College had de kleine ontdek-
kingsreiziger zich vastgeklampt aan een ander 
onzeker jongetje om zo de eerste dag te overle-
ven; dat was duidelijk. Toen hij merkte dat ik ‘m 
niet direct kon helpen, werd hij ongeruster.
“Ik moet 'm vinden, anders dan gaat ‘t niet goed.”
“Geen paniek”, suste ik, “laten we hem maar 
gaan zoeken; hoe ziet ‘ie er uit?”
“Dat weet ik ook niet meer.”

Met het geven van dat antwoord begreep hij te-
gelijk, dat de situatie hopelozer was dan gedacht. 
Hij sloot de deur om de komende tijd met mij 
door te brengen en ging wat wanhopig aan m’n 
bureau zitten. De lol van het hele Coenecoop 
College was er voor hem af. En ik begreep dat 
zo’n brugklasser de eerste schooldag op een 
nieuwe vreemde school in de eerste plaats een 
hulp naast zich nodig heeft, ongeacht diens 
uiterlijk.

De eerste dag

“M

“Het is een klein jongetje”, zei het eveneens kleine 
jongetje, aldus proberend uit het probleem te ko-
men. “Maar wat ‘ie aan heeft?” “Tsja”, zei ik, “dat 
wordt lastig, maar we zullen ‘m vinden.”

Klop, klop, klop, ging het op m’n kamerdeur. “Bin-
nen!” riep ik. En binnen kwam een klein brugpie-
pertje, dat zonder opkijken zei: “Meester, heeft 
u m’n vriendje gezien?” In één klap was het hele 
probleem opgelost. Van louter vreugde en ontla-
den spanning gaven ze elkaar zomaar een hand en 
vertrokken met de armen om elkaars nek.

Hoe was het ook alweer? Een goede vriend is beter 
dan een verre…

Hans Geel, ‘De eerste dag’, uit: Waddinxveense 
verhalen, Waddinxveen 2013
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ds Kim Magnée-de Berg

l heel lang ben ik 
een groot liefhebber 
van de teksten en de 
manier van kijken 
van Willem Wilmink. 

Eén van de redenen daarvoor is 
zijn vermogen om als volwassene met de ogen van 
een kind te kunnen kijken en vanuit dat blikveld te 
schrijven.

In het werk van Wilmink is het kind zowel bron, 
adres als toetssteen. Zelf schrijft hij daarover: “De 
eerste reden om voor kinderen te schrijven is dat 
ze zich nog verbazen. De tweede is dat je om voor 
kinderen te schrijven moet herleiden: er is een wis-
kundig genoegen in alles zo eenvoudig te formule-
ren als het kan. Men zou alle Nederlandse auteurs 
moeten verplichten om tenminste één kinderboek 
te schrijven: het zou onze literatuur eenvoudiger 
en daardoor ook vaak beter maken.”

Verbazing en vereenvoudiging. Dat zouden ook 
binnen de kerk en het geloof misschien wel sleutel-
woorden moeten zijn. Om als volwassene weer te 
worden als een kind, zoals het Nieuwe Testament 
ons voorhoudt. Maar dan wel op een volwassen 
manier.En ook dat geeft Wilmink mooi aan wan-
neer hij zegt dat het bewustzijn van de kinderlijke 
subtiliteit aan volwassenen is voorbehouden. En 
dat (een zin om wat langer over na te denken): 
“Kinderen niet voor kinderen kunnen schrijven 
omdat ze een taalervaring aanwenden die slechts 
volwassenen kunnen overzien.” Er is dus een soort 
kinderlijkheid die je pas als volwassene ten volle 
kunt ontdekken, ontwikkelen en begrijpen. Een 
volwassen manier van kind zijn; dat is ook de kunst 
om in de realiteit en complexiteit van alledag de 

A
verbazing en de vereenvoudiging te bewaren.
En ik vermoed dat die levenshouding ons juist 
ook in religieus opzicht dichter bij de kern van 
het leven zou kunnen brengen. Een van de 
verzen waarin de dichter dat wat mij betreft op 
een ontroerende manier weet te verwoorden is 
het volgende gedicht:

God woont in de Fokke Simonszstraat

Ik hoorde het van een zeereerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
De Here wou met deze aarde
Niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij Hem overstelpen
met eredienst en dankgebed
het zou geen ene moer meer helpen:
Er werd een punt achter gezet.

Maar zie: daar was diezelfde morgen
zo’n rotjoch in de grote stad
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen
Dat-ie op straat gevonden had.

‘Kristus, wat mot je dan? Wat wil je?
Ja, kijk me maar es effe an.
Godsallejeisis, beest, wat tril je.
Leg nou toch effe rustig, man.’

Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,
Want Hij kreeg schik in het geval
Hij spaarde dus de kleine jongen,
De zieke duif en het heelal.

Wie, in navolging van dat straatschoffie zo’n 
duifje niet voorbij loopt, maar er juist de eigen 
tederheid weer door ontdekt, die heiligt het 
kind in zichzelf. En wie dat, in navolging van de 
dichter en zijn liever Heer, bij een ander ziet en 
waardeert, zet steeds opnieuw een voorzichtige 
stap naar het Koninkrijk.

Ds. Kim Magnée-de Berg
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Sanne is jarig
anne is jarig. Ze staat voor de spiegel. 
“Hoera,” zegt ze. “Lang zal ze leven.” 
Maar niemand doet mee. Niemand klapt 
in zijn handen. Niemand komt haar 
kamer in met een prachtig 

cadeau vol roze strikken. Sanne loopt 
langzaam de trap af naar de woonka-
mer. “Mama,” zegt ze. “Mamaaaa!!!” 
Het blijft stil. De tafel is gedekt, net 
als elke andere, gewone ochtend. 
Mama is al naar haar werk, net als 
elke andere, gewone ochtend. Geen 
lief briefje, geen kleine verrassing 
naast haar bord, niets…

Sanne gaat aan tafel. Ze smeert haar 
boterham met heel veel pindakaas en 
een berg hagelslag. Het is niet eens 
lekker. Maar dan krijgt ze ineens een 
fantastisch idee. Ze gaat een taart 
bakken.

Mmmm, eens even denken: wat heeft 
ze nodig? Melk, boter, meel, suiker 
en allerlei versierselen. Ja, ze heeft al 
vaak genoeg meegeholpen, toen ze 
klein was en oma vaak kwam oppas-
sen. Dus gaat ze eerst maar eens op 
onderzoek in de keuken. Ze vindt een 
beetje melk in de keuken, maar dat is 
vast niet genoeg. Meel is er nog wel 
genoeg, maar verder is er niet veel 
nuttigs te vinden. Maar ze geeft het 
niet zomaar op. Ze is negen, dat is 
toch best wel groot. Ze loopt naar buiten. Daar in 
het speeltuintje ziet ze direct al een paar vriendjes 
en vriendinnetjes. “Hoi,” roept ze. “Wie wil er op 
mijn verjaardag komen?” Daar hebben veel kinde-
ren wel zin in. 

Ze komen meteen aanrennen. “Ik heb anders 
geen cadeautje,” zegt een klein jongetje met 
een grote snottebel. Dat is nou precies de 
vraag die Sanne nodig had. Ze vraagt alle 
kinderen iets van thuis te halen voor het bak-

ken van een taart.

Na een half uurtje is het een 
drukte van belang bij Sanne 
in de keuken. Er zijn wel tien 
kinderen gekomen en ze 
hebben allemaal wat meege-
bracht voor de taart. Onder 
leiding van Sanne wordt er 
geroerd, gemengd, gewassen 
en gesneden. Als de taart in de 
oven staat, maken ze allemaal 
vrolijke tekeningen om de 
kamer te versieren.
Dan wordt het tijd om de taart 
te versieren. Met hagelslag, 
fruit, slagroom en snoepjes. 
Hij is wel een beetje scheef, 
maar hij ziet er ook heel vro-
lijk uit. Met zijn allen eten ze 
van de taart, tot 
er geen krui-
meltje meer 
over is. “Hoe-
ra,” roepen ze. 
“Lang zal ze 
leven!”

19
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Hannah Grootendorst
p 25 oktober is geheel onver-
wachts ons remonstrantse ge-
meentelid Hannah Grootendorst 
overleden, zij werd 74 jaar.
Voor velen van ons was Hannah, 

als zeer trouw bezoeker van onze diensten, een 
vertrouwd gezicht. En wie haar beter kenden, 
waren onder de indruk van de manier waarop 
ze zich staande wist te houden in een leven dat 
niet gemakkelijk was.

Opgeleid als kleuterjuf en als vroedvrouw heeft 
ze in haar leven veel mogen betekenen voor 
de kinderen en ouders die op haar pad kwa-
men. Maar de rol die haar misschien nog wel 
het meest op het lijf was geschreven, was die 
van moeder. Haar zoon en dochter vertelden 
tijdens de afscheidsdienst over de onvoorwaar-
delijke liefde die ze hun leven lang van hun 
moeder hebben mogen ontvangen en ze ver-
telden ook hoe de open houding van Hannah 
hen altijd gestimuleerd en geholpen heeft hun 
eigen weg te vinden in het leven.

Helaas werd Hannah in haar eigen leven 
geconfronteerd met zowel geestelijke belem-
meringen als met grote lichamelijke pijn. Zeker 
ook in de laatste fase van haar leven zorgde dat 
ervoor dat ze veel meer op zichzelf was dan ze 
eigenlijk zou willen. Ook was ze bang dat ze 
in de toekomst nog veel verder achteruit zou 
gaan. We zijn dankbaar dat dat haar bespaard 
is gebleven en dat ze rustig in haar eigen bed is 
overleden. Wat niet wegneemt dat het plotse-
linge verlies moeilijk te verwerken is voor wie 
van haar hielden.

Op zaterdag 5 november vond de afscheids-
dienst plaats op IJsselhof. Daar haalde ds. Kim 
Magnée woorden aan uit een lied van Huub 
Oosterhuis: “Wek mijn zachtheid weer, geef mij 
terug de ogen van een kind.” Het waren juist 
ook die zachtheid die ze ondanks alles ook vast 
heeft weten te houden en het talent om nog al-
tijd als een kind de wereld in te kijken, die van 
Hannah een heel bijzonder mens maakten. Als 
gemeente denken we met dankbaarheid aan 
haar terug en we wensen allen die haar zullen 
missen sterkte toe en de nabijheid van God en 
mensen.

20
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Utile dulci

e hebben in dit nummer van 
VrijSpraak een aantal leden 
van Federatie Gouda aan het 
woord gelaten, maar wat te 
denken van die beroemde 

vijftiende-eeuwse Gouwenaar, die iedereen 
kent, Desiderius Erasmus. Zouden we bij 
deze filosoof, theoloog en schrijver uit de vijf-
tiende eeuw nog wat uitspraken over kinde-
ren of over opvoeding kunnen vinden?

Wel de kern van Erasmus’ opvattingen over 
opvoeden staat in De pueris statim ac libera-
liter instituendis, wat zo veel wil zeggen als 
Over de verplichting kinderen terstond en 
ruimdenkend op te voeden, de bekendste 
verhandeling die Erasmus over opvoeden en 
onderwijs heeft geschreven.

Hierin staat bijvoorbeeld te lezen: Een kind 
moet worden opgevoed en onderwezen, want 
tot wat voor een wild en nutteloos schepsel 
zal een mens uitgroeien, tenzij hij van jongsaf 
een grondige vorming krijgt? Daarin zegt 
Erasmus dat voor hem het doel van opvoe-
ding en onderwijs vooral het latere functione-
ren als nuttig lid van de samenleving is.

Erasmus gelooft dat geen kind zich van 
nature aangetrokken voelt tot wat niet deugt. 
Hij zegt dat het kwaad in de eerste plaats bij 
volwassenen te zoeken is, omdat we jonge 
geesten met ondeugden bederven nog voor ze 
in contact gekomen zijn met de deugdzaam-
heid zelf. 

De ondeugd en het kwaad komt dus voort uit de 
volwassen en niet uit het kind. 

Erasmus vindt literatuur belangrijk en ook dat kin-
deren behoefte hebben aan vrolijke onderwerpen; 
wat verdrietig en wreed is kan beter worden weg-
gelaten.

Erasmus verdedigt het Utile Dulci: het nuttige en 
het plezierige horen bij elkaar. Denk maar aan het 
lijflied van de leerlingen van het Coornhert Gymna-
sium.

Zo hoor je het ook eens van een ander…

Pieter Postma
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e foto van het schilderij de jonge 
snoeper van Herman Berserik, hier-
naast afgebeeld had ik op de cover 
van deze VrijSpraak willen plaatsen. 
Het zelfportret hangt in het prachtige 

museum MORE  in Gorssel. Mijn vrouw Martha 
maakte toen de opmerking dat wellicht niet 
iedereen met deze plaatsing ingenomen zou zijn. 
Dat verbaasde mij, maar bij de voorbereiding van 
deze editie hoorde ik van twee anderen eenzelfde 
geluid. Weer twee andere redactieleden vonden 
plaatsing totaal geen probleem. Dilemma.

Dat brengt mij natuurlijk meteen bij de vraag 
waarom. Het gaat kennelijk om de net zichtbare 
piemel van het jochie. Maar die drie kinderen van 
de beeldengroep op pagina 16 spelen ook piemel-
tje naakt en dat geeft dan weer geen probleem? 

Is naakt dan een probleem. Lijkt me niet want 
in onze huidige maatschappij (TV, reclame en 
internet) wordt je alle dagen overspoeld met naakt 
en vaak van de platste en smerigste soort. En...

daarnaast, je zou zeggen dat we wel 
wat gewend zijn met beelden op ons 
netvlies van kinderen in oorlogssitu-
aties, gewond of dood op een strand. 
Zoiets kun je wel plaatsen (ook al 
vinden we zo’n foto heel pijnlijk). In 
deze uitgave vind je er enkele voor-
beelden van.

Is het dan omdat dit een onschuldig 
kereltje is en willen we die tegen de 
boze buitenwereld beschermen? Ds 
Kim Magnée had het afgelopen zon-
dag 13-11 over schoonheid met het 
zwartste doemdenken als tegenhan-
ger (als ik goed citeer). Zuiverheid 
versus misbruik misschien? Lees ook 
de stelling van Dick Stronks (blz 16).

D

Jan Veldhoen vertelde dat hij als jeugd-sporttrainer 
niet meer vanuit zijn kleedkamer door de gang mag; 
hij moet door de sportzaal en overal in het volle zicht 
van de ouders lopen. Protocollen die, denk ik, even 
vaak schijnzekerheden creëren, want misbruik ge-
beurt altijd ongezien in het smerigste geniep. 

Hoe dan ook, nu ik erover schrijf en nadenk,  realiseer 
ik me dat ik uiteindelijk mijn eigen onbevangenheid 
niet wil opgeven en dat ik niet aan de macht van het 
zwarte doemdenken wil toe te geven. Vandaar! 

Maar hoe denk jij erover?

Pieter Postma
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Kinderen, gezien door de ogen van:
Van Gogh, Picasso, Rembrandt, Appel, 
Toorop, Van Dongen 
en door een fotolens in Syrië




