
Tot op die vrijdag in Jeruzalem

De afgelopen dagen in het ziekenhuis
heb ik veel nagedacht over werkloosheid, inflatie
en de ellende die daaruit voortvloeit.
Als vanzelf legde ik verbanden 
tussen de Russische strafkampen en de gasovens,
de opsluiting van dissidenten in psychiatrische inrichtingen,
de afzondering van gelovigen in Roemenië
-die ik met eigen ogen gezien heb.
Als vanzelf legde ik verbanden 
tussen de folterpraktijken van Pinochet,
de bootvluchtelingen uit Vietnam,
de ontschepingen in Angola.
Want -alle verhoudingen in acht genomen-
blijft de oorzaak dezelfde:
onwetendheid leidt tot minachting van mensen.

Terwijl ik dat allemaal voor me zag,
alles wat er zich op de wereld afspeelt,
alles wat televisie en krant ons in het kort voorschotelen,
kwam de gedachte bij me op
dat de mensheid altijd al zo geweest is,
eeuw na eeuw, beschaving na beschaving;
dat ze dit altijd al had ervaren
als een onontkoombaar noodlot...
tot op die vrijdag in Jeruzalem.

Ik zag dat de mensheid als geheel
altijd al minachting heeft gekoesterd
voor het leven en de waardigheid van armen en onderdrukten.
Zoals die arme man,
wiens vrouw juist door een ongeluk om het leven was gekomen,
gewoon weergaf wat de mensheid hem geleerd had.
Hij zei:
"Weer een kreng minder op de wereld."
Hij had zijn les goed van buiten geleerd.
Maar ook hij vergat
dat zijn vrouw moeder was van negen kinderen,
waarvan er twee van hem waren.
Hij vergat dat negen kinderen voortaan verder moesten leven zonder de 
tederheid,
de slapeloze nachten en dagen vol angst van hun moeder.

Ik zag in dat de mensheid altijd zo had geleefd,
tot op die vrijdag in Jeruzalem.
Met zijn uitspraak herhaalde die arme man
de woorden waarmee slaven 
vroeger beledigd en vernederd werden,
en miljarden armen altijd verdrukt zijn.
Ik vroeg me ook af
welk onverbiddelijk noodlot
sommige mensen zo ver brengt.
Hoe komen ze ertoe
om in het hart van anderen 
zoveel schrik en vrees te zaaien,
zoveel ellende in andermans leven te brengen,
zoveel tranen, zoveel pijn.?
Hoe komen ze ertoe
om zovele mensen naamloos en eerloos van kant te maken ?



Ik begreep plots dat de mensheid 
gebukt gaat onder schande,
omdat zij steeds weer ertoe gebracht wordt
aan armen en verdrukten
leven en vrijheid te ontnemen;
omdat zij onrechtvaardige toestanden  creert,
die mensen belet elkaar lief te hebben en te begrijpen, en met elkaar in 
goede vertstandhouding te delen.
Ik zag in hoe sommige mensen zover waren afgezakt,
dat zij elkaar leven en vrijheid,
rechtvaardigheid en waarheid konden afpakken...
tot op die vrijdag in Jeruzalem.
 
                            *

Want op die dag is een man,
wiens naam boven alle namen verheven is,
onder de mensen opgestaan om zijn leven te geven,
om te protesteren,
en te weigeren nog langer aan te nemen 
dat het kwaad in de mensen,
dat het noodlot van oorlogen, opsluitingen, folteringen,
dat leugens en angst onvermijdelijk zijn.

Die man had zijn doodvonnis al getekend
lang voor die vrijdag in Jeruzalem.
Want hij wilde dat zijn levensweg precies dezelfde was
als die van armen en verdrukten.
Lang voor die vrijdag in Jeruzalem
had hij vrijwillig besloten
in hun midden te leven en te sterven.

Vanaf het begin had hij zich immers geidentificeerd
met die mensen, met die massa's misvormde, hongerige, haveloze, verontruste 
en onzekere mensen,
met die mensen in gasovens
en strafwerkkampen, van vroeger en nu,
met werklozen en daklozen.
Om op te roepen tot een gemeenschap van alle mensen,
om het leven aan de armen en verslagenen terug te geven.

Net als zij was ook hij van de ene naar de andere plaats
verjaagd en opgesloten, 
uitgebuit en misbruikt door iedereen.

Hij was en blijft de man
die geen steen had om zijn hoofd op te leggen.
Geen stukje vaste grond had hij onder zijn voeten,
dwalend en opgejaagd, net als de allerarmsten,
gedreven als hij was 
om voor hen zijn reputatie op het spel te zetten.
Hij werd ervan beschuldigd dat hij graag met hen omging,
-en dat was waar !-
dat hij op hen leek,
dat hij een medeplichtige was
van dieven, hoeren, misdadigers en nietsnutten.
Hij werd ervan beschuldigd 
zich met dat zootje in te laten,
op te gaan in dat volk van havelozen,



dat volk zonder herder, zonder doel, zonder plan,
zonder God en zonder liefde.

Hij werd benaderd
door mensen met uiteenlopende ideeën, 
politici, machthebbers...
maar hij weigerde ieder compromis
om zijn menselijke waardigheid 
en vrijheid te kunnen bewaren.
Hij kende de angst voor morgen.
De vindingrijkheid van zijn moeder Maria
heeft hem onderweg gevoed,
hem en zijn vrienden.
Verworpen door de massa 
werd hij als een schrikbeeld ten toon gesteld
opdat de armen zich van hem zouden afkeren
en hem zo zijn bestaansreden ontnemen.

Reeds lang voor die vrijdag in Jeruzalem
werd hij uitgemaakt voor volksverlakker, 
bedrieger en oproerkraaier.
De elite zag in hem een gevaar
voor de mensen die met hem meeliepen.
Handlanger, zelfs zoon van Beëlzebub
noemden ze hem,
om zo zijn liefde, 
waarmee hij zelfs doden tot leven wekte,
te kleineren en te niet te doen.
Zo werd hij gelijkgesteld aan de armen,
aan al die armen en onderdrukten
die elke dag opnieuw hun kinderen op de been houden
door de vastberadenheid waarmee ze de liefde delen
die hun nog rest,
al doet de wereld nog zo zijn best 
om ze hun kinderen af te nemen.

Belachelijk toch,
hoe belachelijk zijn wonderen, 
zijn geduld en zijn tederheid !
Want welk profijt : economisch, sociaal, politiek
of zelfs religieus,
kunnen we ervan hebben ?

Aan de vooravond van die vrijdag in Jerusalem, 
in de beangstigende eenzaamheid van Gethsemani,
breekt het koude zweet hem uit en transpireert hij bloed,
Verlamd is hij door de angst voor zijn volgelingen, 
angst voor hun leven.
Dat ze hen toch niet doden !
Dat ze hen toch in leven laten !
Gethsemani, het verraad van het milieu, 
het verraad van de armen.
Vrienden die de zware last niet meer 
kunnen dragen noch verdragen,
gaan hem aangeven,
in de hoop eindelijk vrij te zijn.

Al die gasovens en strafwerkkampen,
al die mensen gefolterd door Pinochet,
opgesloten in Roemenië, werklozen, verdrukten...
Waarom ?



Waarom bezorgt het de mensheid, ondanks alles,
nog steeds een slecht geweten,
wanneer jullie bestaan wordt aangeklaagd ?
Waarom voelt de mensheid zich schuldig tegenover jullie,
in haar eer gekrenkt,
verantwoordelijk voor jullie lot en jullie dood ?
Waarom kan de mensheid niet aannemen
dat jullie uitschot zijn,
ook al zeggen haar leiders
dat jullie niets zijn, niemand, 
niet meer dan een nummer ?
Hoe kunnen we verklaren 
dat jullie voor de mensheid mensen zijn
en altijd mensen zullen blijven ?

Is het niet omdat 2000 jaar geleden,
op een vrijdag in Jeruzalem,
een man, Zoon van God voor de gelovigen...?
Is het niet omdat ook nu nog
die man -Jezus Christus- alles op zich neemt
wat jullie zijn,
wat jullie aan angst en schaamte doormaken ?
Zodat de Vader, 
eeuwig, als een splinter in zijn goddelijkheid,
jullie armoede en wanhoop zal beleven 
en nooit zal vergeten ?

Is het niet omdat 2000 jaar geleden,
op een vrijdag in Jeruzalem,
een man, profeet of leider voor hen die niet geloven,
door zich in jullie gezelschap te vertonen,
alle mensen heeft gedwongen 
werkloosheid, inflatie, strafkamp, gasoven, psychiatrische instelling, 
afzondering en foltering
niet als een onvermijdelijk noodlot te aanvaarden.
Zodat de mensen het verschil zouden beseffen
tussen het voor en het na
van die vrijdag in Jeruzalem.
Zodat de mensen, in leven en dood,
zich met de armen 
en de onderdrukten zouden vereenzelvigen
en zouden opkomen voor vrijheid, 
rechtvaardigheid en waarheid.

Ik heb ingezien dat mensen uit onwetendheid ,
-eigen aan de menselijke natuur
door alle tijden heen
het leven en de waardigheid van armen en onderdrukten
vertrapt, veracht, weggenomen hebben.
Tot op zekere vrijdag leek dit 
een onvermijdelijk noodlot.
Maar op die vrijdag in Jeruzalem
is er een man onder de mensen opgestaan,
om hiertegen te protesteren,
om dit, met gevaar voor eigen leven, af te wijzen.
Vrijwillig heeft hij gekozen
om zoals de armen en de onderdrukten 
te leven en te sterven.



Onbegrepen, vernederd, overwonnen zoals zij,
zodat de Vader het nooit meer zou vergeten,
zodat de mensen hun wanhoop en vernedering
nooit meer zouden aanvaarden als een noodlot.
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