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n hct midden van de vierde eeuw 

werd te Rome Jaarlijks aan het 

einde van de decemhermaand de 

geboorte van C:hristus gevierd. In 

de daaror volgendc eeuwcn breiddc de 

viering van dit lcest zich uit naar 

Alrika. naar het Omten. naar het 

Westen. Dit leest hetrclt een heilsfeit, 

dat vrocger in andere Ianden roncl de 

Middcllandse Zee ook or 6 januari ge

vierd werd. De Romeinse viering wcrd 

allcng<> belangrijkc:r: had de christen

heid van tocn een hehoclte om het 'he

gin van het christendom' te articulcrenJ 

01 wa'> het een ker<;tening van een lang 

hestaand rorulair kest rond winter

zonnewendc' 

WaarschiJnlijk zijn heide 

tyren van redenen rele

vant om het ontstaan van 

het kerstkest te verklaren. 

Volk<>feesten be'invloedden 

de mystagogie van Kerst

nm, zodat de gelovigen 

hun Heer als de ware zon 

der gerechtigheid, als het 

nieuwe Iicht, als het zicht

baar worden van Cod be

schouwen. Ook is waar 

velen van ons rond die tijd overvalt. lk 

zwijg nog n1aar van de uitwas;.,cn van 

de laatste decennia zoals de kerstman. 

Santa C:lau<>, het span rcndieren en de 

plastic raamdecoraties. Ook a\ siert 

juist deze kcrstlran)e aan het cincle van 

cleze maand de winkelstratcn van Rio 

de Janeiro, Kinshasa, C:a·iro, Hangkok ot 

Jakarta, zoals clat ook geldt voor 

1\lc\bourne, Ottawa ol Stockholm. 

Kerstmis globa\i<,eert, zoals Coca Cola. 

McDonald's, Philips, Lego ot Honda 

werelclwijd merken zipl. t'derkcn horen 

hij ecn hepaalde lcvens<,ti)i en drukken 

andere merken weg. Zo drukken lingle 

Hells, mistletoe, arrenslcden en kerst

man hct Sinterklaasfce<;l en het Drie

koningenlee'>l weg. Het 

gcglohali<>ccrde en vcr

commercialiseerde ker<,t

feest hoort hij d1e glohale 

westerse levens'>tijl, die tot 

stand komt or ecn vrije 

markt van rroducten, 

dien<>ten, merken en waar

den. De vraag i<, ol we hier 

tevreden mce moeten zijn. 

Overheerst het commer

cicle kerstfeest niet de 

dat Kerstmis zelf weer Prof.dr E..f.JM. Kimman theologische betekenis en 

volksgebruiken in het Ieven riep, zoals 

de kerstspelcn, de ker<>tliederen, de 

kerstkrihbe en hct kindje wicgen. Maar 

er zijn nog vee\ meer kerstgebruiken 

waarvan de oorsprong in neveien ge

huld is, zoals de ker.,tboom, het kerst

broocl, het kerstdiner, de rode kleur, de 

geschenken en dat hele kerstgevoel, dat 

de rublieke hetekenis:' Het gaat zowel 

om een gedachtenis aan de 1\knswor

ding al<><lOk om die miclwintcrreriode 

van kerstreces, waarin families en vrien

den elkaar vinden en waarin Luropea

nen zich gullcr dan anders tonen voor 

de hehocftigen in de samenleving De 

kerkelijke viering van Kerstmis krijgt 
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tham vrij behoorlijke aandacht. Hct i<. 

de dag dat zeer velcn de deur van de 

kcrk wcten te vinden. Dat i<. voor pre

dikanten, voorgangcr<. en gee<.telijken 

telken<. een prachtige gelcgenheid om 

verwelkomend en ontvankelijk te zijn. 

Houdt daar de kcrkelijke hemoeieni<. 

op~ Is de rest van Kcr<,tmis overgek

verd aan het <.pel van commercick 

krachten, algezie11 van de toe<.praak 

van de Kontngin en de welgemeende 

ker<,tgave voor de hehoeltigen? 1\\aakt 

het ker<.tlceq ook niet deel uit van de 

Nederland<.e cultuur' Heeft de over

heid hier een taak7 Hct mdividuele 

recht op helijdeni<. en expre<,<,ie van de 

god<.diemt mag hlijkem de Crondwet 

en het luropee<. Vcrdrag van de 

Rechten van de t'vlcn<. ( LVRt\1 I worden 

uitgcoctcnd \an1cn n1cl andcren' en 

omvat niet aiken de beleving van de 

god<.diemt, maar ook de toepa<.-.ing 

daarvan in hct maat<.chappelijk Ieven. 

1\kt name hct lVRM i<. terzake num 

gelormulcerd. rutmer dan onze 

Crondwet, die door het lVRM oven

gem wordt oPetTtded. Zoal<. godsdieml i<. 

ook cultuur verindividuali<;eerd. De 

vrijheid oor<.pronkeliJk gegeven aan 

kerkgenoot<.chappen or culturelc ge

noobchappen om zich te manile<.teren, 

i<. praktt<.ch veranderd in een individu

eel recht op helijdeni<; en expressie. Er 
<;taat in onze Crondwet te weinig over 

culwur om onze 'ruhlic J,o/idays' te be

<;chennen. Het i<; gemakkelijker voor de 

ovcrheid ta<.thaar cultureel errgoed te 

he<.chermen dan de Nedcrland<.e cul

tuur Cnd,dien<;t en cultuur worden ge

dragen door instellingen De Crondwet 

van 19H3 hcdt de tinancielc banden 

van de staal met de mu<;ea, toneelgezel

schappen en andere in<.tellingen van 

cultuur verzwakt hi) de privatisering 

van deze instellingen. Het ziet er nict 

naar utt dat de ovcrheid weer een erg 
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actieve rol in om culturek land,chap 

zal gaan spelen. Wie dan wei? Volgens 

hct onlangs gepubliceerdc RKKIKRO

onderzoek 'Cod in Nederland 1966-

1 ')96' worden de kerken mindcr belang

rijk in het persoonlijke Ieven van de 

Ncdcrlander'> Wei worden de kerken 

voor hct publieke Ieven belangriJker 

De onderzoeker<; <;tellcn dat de kerken 

puhlieke imtellingen worden, die er 

niet primair zijn ten behoevc van hct 

gelool van de leden maar dte cr zijn al<. 

ideele tmtellingen met een lunctie in 

hct publieke Ieven. Het zijn nuttige in

stellingen geworden in de hetekeni-. 

van de vrocge ncgcnticnde ccuw 

Kunnen de kerken de publieke kcr<.t

,tecr bc'invlueden? Aileen kunnen de 

kerken dat zeker niet Het ker<.tlce<,t en 

de overige chri<;telijke ke<,tdagen die

nen ook in het openhaar be,chcrmd te 

worden. Als hier geen taak ligt voor de 

nationalc ovcrhcid, dan zou het initia

ticf n1aar n1oetcn uitgaan van onzc ge

mecntebe<;tuurders. De christen-demo

crati-.che lractie<. in gemeenteraden 

kunnen daartoe een bijdrage leveren. 

Op welke wijze? Dan zouden we te 

rade kunnen gaan bij de ge<.chiedcnt<.: 

publieke manik-;taties kerstenen en 

heilsfeiten op een christehjke wijze 

markeren. De vicring van de geboorte 

van C:hri<;tus heeh een stempel van 

onze cultuur gekregen, zoal-. ook onze 

cultuur een chri<,tclijk stempel draagt 

Een renovatie van het puhlieke kerst

ke-;t is dus cultureel en catechctisch 

belangrijk 

Prof.dr E.JI M Kitnman 

/11 de colullm gwen de /eden umt de redc~ctie /nm 

flersoonlijke ofwattinqe11 tPen Zij hofJen dacmnee 

ee11 aanzct te t}even uoor rc[lectie of dehcJt. 
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