
Sommige christelijke reacties op de ‘Charlie Charlie Challenge’ zijn niet erg nuchter. Veel te gemakkelijk worden bizarre spelletjes
die kinderen spelen, verbonden met het werk van de duivel.

Mijn hart klopte in mijn keel en mijn tong werd droog van angst. Om mij heen lachende en zingende vriendjes. Maar ik vond het niet leuk. Het
was op de achterbank van de auto waarmee ik na een verjaardag thuis werd gebracht. Ik was twaalf. Er stond knoertharde popmuziek aan. En
ik wist niet beter dan dat popmuziek van de duivel was.

Een paar jaar eerder was er een cassettebandje in ons huis waarop twee christelijke mannen steeds stukjes muziek lieten horen en daarna
achterstevoren afspeelden, waarbij er allerlei duivelse teksten te horen waren. Dat fascineerde me hevig, maar ik werd er ook bang van. Via die
omgekeerde boodschappen probeerde de duivel vat op je geest te krijgen, zo was het idee.

Dus nu die keiharde muziek, onbekende teksten (ik kende nog nauwelijks Engels) en het idee dat het achterstevoren vast een erge tekst was.
Zonde tegen God en in de macht van de duivel. Al mijn vriendjes zongen mee, ik was bang en durfde niks te zeggen.

Pas jaren later kwam ik er achter dat de hele omkeertheorie grote onzin is. Ik gaf catechisatie en de jeugd daar was in de ban van een liedje van
K3 dat achterstevoren afgespeeld nogal erg zou zijn. Ik vond een website die het verhaal netjes ontmythologiseerde. Zo werkt dat dus. Je hoort
wat onbekende klanken en je geest maakt er bekende woorden van. Zo is er ook het hilarische verschijnsel dat er in Engelse liedjes
Nederlandse teksten verborgen zitten.

geesten oproepen

Waar ik achteraf boos om ben, is dat veel volwassen christenen zonder meer in dat omkeerverhaal meegingen. Als het gaat om zogenaamde
occulte verschijnselen, is nuchterheid vaak ver te zoeken. Veel te gemakkelijk worden bizarre spelletjes die kinderen spelen, verbonden met het
werk van de duivel. Het effect is in mijn ogen dat kinderen onnodig extra bang gemaakt worden.

Neem de Charlie Charlie Challenge, het spel waarbij na het aanroepen van de geest van Charlie potloden zouden gaan bewegen. Veel
christelijke scholen zien deze challenge serieus als een vorm van geesten oproepen (ND 30 mei). Ook docent occultisme Robert Doornenbal
van de CHE gaat mee in dat verhaal.

Ik ben verbaasd door die iets te waakzame en weinig nuchtere reactie. Mijn eigen eerste reactie was: zullen we eerst even de optie
‘bedrog/suggestie/etcetera’ proberen, voor we het demonisch noemen? En nu ik wat filmpjes op internet heb bekeken en het zelf thuis heb
geprobeerd, blijf ik daar nog maar even bij. Potloden bewegen nu eenmaal makkelijk. Wat dat betreft zou de hele Charlie-Challenge een stuk
geloofwaardiger worden als je het met bakstenen zou doen.

Kinderen die het al een raar spel vinden, krijgen nu ook nog te horen dat ze zich op het terrein van de duivel begeven. Echt, daar word je als kind
extra bang van. Waarom niet eerst een poging ondernemen het verschijnsel te ontmythologiseren? Volgens mij is het de taak van christelijke
opvoeders om angst weg te nemen en niet aan te wakkeren.

Ik geloof wel in bovenpersoonlijk kwaad, dat de macht van de mensen te boven gaat. Dat kwaad maakt altijd weer mensen bang. Tegen die
angst kun je het beste optreden door het te ontmaskeren, zoals Elia deed op de Karmel (1 Koningen 18), Filippus in Samaria (Handelingen 8) en
Bonifatius bij de heilige eik. <

Potloden bewegen nu eenmaal al snel

Bakstenen bewegen niet zo gemakkelijk als potloden. Deden ze dat wel, dan was de angst voor de ‘occulte’ Charlie Charlie Challenge geloofwaardiger geweest. | beeld nd
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