
We mogen best oordelen …. 

Ik zit overduidelijk niet in de stiltecoupé, vandaag. Om me heen is het een 

gezellig gekakel van jewelste. Naast me zit de schooljeugd. Er wordt van alles 

verkondigd: ‘Het is haar eigen schuld dat ze zo dik is … ze snoept de hele dag’. 

Iets verderop zegt een stem: ‘Joh, die hebben geen kinderen, wat wil je met 

zo’n luxe leventje’ en iets later hoor ik: ‘Ze moeten zware boetes uitdelen aan 

die winkeldieven’. We oordelen heel wat af over onze medemens. Wie niet? 

We mogen allemaal onze mening hebben, toch? 

 

Pas geleden was er een KRO-documentaire over Benno L, de zwemleraar die 

ontucht pleegde met kinderen, die aan hem waren toevertrouwd. Wat 

verschrikkelijk voor die kinderen en hun ouders. Toen zijn gevangenisstraf erop 

zat stonden er honderden mensen te schreeuwen voor zijn flat. Ze eisten zijn 

vertrek, omdat ‘zo’n iemand hier niet thuishoort’. In deze TV-documentaire 

vertelt Benno over zijn voortdurende schuldbesef en dat hij blij was toen hij 

werd gearresteerd. Het verleden kon hij niet meer terugdraaien, ook kon hij 

zijn persoon-zijn niet veranderen, maar wel uitdragen dat zijn gedrag 

therapeutisch behandelbaar bleek te zijn. Na zijn vrijlating volgde het 

maatschappelijke en sociale isolement. Op één man na, een buurtbewoner. Hij 

vertelt dat hij Benno regelmatig opzocht, met hem praatte, ging winkelen met 

hem en hem gezelschap bood, omdat ‘ieder mens nieuwe kansen verdient’.  

 

Als we een oordeel vellen – en wie doet dat niet – dan zeggen we meestal iets 

over het handelen van de ander. Met onze mening over de ander kennen wij 

nooit de hele persoon. Maar, de mens is altijd méér dan zijn gedrag, is groter 

dan zijn zonde. We hebben immers geen zicht op de gehele mens, op zijn 

levensreis hier op aarde en - om het modern-spiritueel te zeggen – op de lessen 

die déze mens te leren heeft. Er is een oude wijsheid: laten we het oordeel aan 

God over laten. En wij dan, die dit allemaal meemaken? Ach, we mógen wel 

eens oordelen, maar we kúnnen het domweg niet. Dat is een prima reden om 

mild te zijn in ons praten over anderen.  
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