KERSTVERHAAL

Kerstverhaal blijft boeien

GESLOTEN KAS

't Lijkt op vloeken in de kerk..., als je
zo'n kasraam tòch steeds op een kier wil houden!
ramen goed gesloten. Je moest wat destijds
in dat winterseizoen.
Tot zover geen probleem. Past feilloos in
het themanummer van deze maand. En
wat zou dat weer een nieuwe impulsen
gegeven hebben aan alle kerstmarkten in
den lande: kas-met-glas, kas-met-kapotglas, met thermostaat of juist zonder,
met gesloten raam of op een kier.
Vanuit de glastuinbouw is de keus nu snel
gemaakt. Maar ik ga voor de kier. Natuurlijk, praten we dan op verschillende
golflengte. De kerk is andere koek dan de
kas. Je moet nu eenmaal geen appels met
peren vergelijken, of tomaten met komkommers. Het komt gewoon, omdat dat
kerstverhaal me blijft boeien. Ik zie het
als een hommage-achteraf aan een mensenleven dat frappeert.

Eind december stond vroeger bij ons thuis een serieuze kerststal op het
dressoir. Die was nog door mijn opa gemaakt. Na de dood van mijn ouders
werden de spulletjes verdeeld. En zo kwam hij weer te voorschijn, samen met
de beeldjes en de hele santenkraam. ‘Op de container ermee’, zei de een.
Maar mijn oudste broer nam hem mee. Ik vermoed vooral uit piëteit en
nostalgie. Slechts één kerst heeft ie overigens nog dienst gedaan, toen was
het echt bekeken.
Op school – haast in het stenen tijdperk
ondertussen – was onze meester een kei
in handarbeid. Dat vak bestond toen nog
niet eens. Wij moesten enkel sommen
maken of dictees. Maar hij maakte in de
klas een rotspartij en een kersttafereel,
waarbij de stal van de Sint Jan in Den Bosch
't alléén wint op afmetingen. Overigens, wie
zet er nou een zebra tussen de schapen?!
Mijn vrouw heeft ooit een houten vogelhuisje op de kop getikt bij zo'n supersuper, groen-groen warenhuis en dat
meteen omgetoverd (of gepromoveerd) tot
kerststalletje. ‘Heel geslaagd’, vinden de
buren en de vrienden. Dat zeggen ze
nooit van onze kerstboom.

We hebben de reputatie van de meest
armetierige boom uit de verre omtrek en
al sinds jaren her. We halen nu zeker voor
de vijfde keer op rij onze zilverspar uit de
tuin. Maar veel voller wordt ie niet.
(Misschien toch iets voor 'Onder Glas').
Hun meewarige blikken snijden elk jaar
weer door mijn ziel. En de kleinkinderen
zijn zo mogelijk nog vernietigender, want
die zeggen het gewoon.
Stel nu – ik ben een warm voorstander
van geloofsfantasie – stel nu, dat Jozef en
Maria (van wie we ook mooie beeldjes
hadden) in het Westland naar onderdak
hadden gezocht. Ongetwijfeld zouden ze
een kas zijn ingeslopen en meteen de kas-

Overigens is het stalletje niet origineel.
Dat is veel later populair geworden.
Franciscus is ervoor verantwoordelijk, ja
die van dierendag. Hij genoot van alles
wat leeft en sprak bijvoorbeeld van ‘zuster water’ van ‘broeder zon’. Hij besefte
kennelijk goed, dat het leven godsonmogelijk water of licht kan missen.
Meer nog dan dat geboorteverhaal, interesseert me de latere leefstijl van dat
kind. Daarover zijn bibliotheken volgeschreven. Maar het mooie is: het laatste
woord kan nooit gesproken of geschreven
worden. Want ieder die dat bijzondere
leven opsluit in eigen vermeend gelijk,
zet de beweging stil. Die maakt het raam
al dicht. Het is als met een kaarsje bij de
kerststal. Je hoeft niet persé te blazen. Het
gaat ook 'uit' als je er een dompertje
boven houdt.
Van harte gezellige feestdagen voor u allemaal. En niet vergeten om bijtijds te ventileren.
Glasnost.
(zie de dikke Van Dale)
Deze Kerst-bijdrage van Rob van Oosten, pastor
in ’s-Hertogenbosch, is geschreven op verzoek
van de uitgever.
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