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VER DAGEN ZONDER …
EN GEWONE BURGERS

Najaar 1973. Onze groeiende naoorlogse welvaart wordt plots bedreigd door
een olieboycot. De zogenaamde Jom Kipoeroorlog tussen Israël en een Arabische coalitie, met Egypte en Syrië in de hoofdrol, voert de spanning in het
Midden-Oosten ten top. Een aantal olieproducerende landen dreigt ermee de
kraan dicht te draaien. Onze energiebevoorrading is in gevaar. Met autoloze
zondagen en een snelheidsbeperking op onze wegen moet de olieconsumptie
naar beneden. De ingreep is ingegeven door economische motieven, maar
heeft ook een vrolijke kant: mensen ontdekken weer de geneugten van een
straat zonder autoverkeer. Voor het eerst rinkelt het belletje dat we voor de
welvaartsexplosie ook een prijs betalen.
Het verschijnsel dagen zonder …
herleeft de laatste jaren en is in verschillende vormen aan een opmars
bezig: dagen zonder vlees, dagen
zonder alcohol (tournée minérale),
dagen zonder smartphone, dagen
zonder auto, zonder mail … Ditmaal
niet wegens schaarste of gebrek aan,
maar omdat we ons verzwolgen voelen in te veel: we eten te veel vlees,
drinken te veel alcohol, doen te veel

een beroep op onze auto, zijn te veel
in de ban van e-mails, sociale media
en allerhande apps. Overconsumptie
maakt ongelukkig. Daarom zeuren
we ook te veel en dus zijn er nu ook
dagen zonder klagen! Allemaal signalen die aangeven dat we ons te
veel laten inpakken door materieel
vermaak en hebbedinges die door
de reclame worden aangeprezen.
Dat ons bestaan te veel is herleid tot
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dat van consument. We zijn de maat
der dingen, de balans, kwijt. Het
evenwicht is zoek.
Een ander verschil met de dagen zonder … van 1973, is dat het signaal
nu niet van de overheid maar van
gewone burgers komt. Burgers die,
mogelijk met enige overdrijving, bezorgd zijn om hun eigen gezondheid
en die van hun kinderen, dat zeker.
Maar die ook beseffen dat het zo niet
verder kan, als we onze omgeving en
op termijn onze planeet leefbaar willen houden. De economische groei
die ons dag in dag uit als een wortel wordt voorgehouden, is voor hen
geen onaantastbaar dogma meer.
Ze staan kritisch tegenover ons maatschappelijk leefmodel, al zijn ze niet
meteen te herleiden tot een bepaalde
ideologie, laat staan dat ze gedragen worden door een nieuwe vorm
van spiritualiteit.
En toch lijkt het erop dat de encycliek
Laudato sí van paus Franciscus hen
meer geraakt heeft dan vele traditionele christelijke milieus. Het geeft
te denken dat het vandaag ‘niet-kerkelijken’ zijn die een maatschappelijke oproep tot onthechting lanceren.
Waar wij zelf niet in geslaagd zijn,
de veertigdaagse vastentijd te vertalen naar een eigentijdse kritische kijk
op ons consumptiegedrag, komen zij
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te hulp. Terwijl wij vanop een veilige
en rustige kerkstoel ons geweten sussen door de collectebus te laten rondgaan ten voordele van een of ander
ontwikkelingsproject, ijveren zij voor
een gedragsverandering op lange
termijn, waar niet alleen zijzelf maar
ook de anderen, bij ons en elders in
de wereld, beter van kunnen worden.
Er is nog een treffend voorbeeld
van te veel, dat vandaag niet uit het
nieuws is weg te branden: er zijn te
veel vluchtelingen, te veel moslims, te
veel … Dat is tenminste wat de buik
van onze samenleving meent aan te
voelen. Het eigen domein afschermen om te houden wat we hebben
als anderen op onze deur kloppen,
is een spontane overlevingsreflex. Politici spelen daar graag op in, omdat
het hen stemmen en populariteit oplevert. Toch zien we ook hier weer dat
gewone burgers, zonder klassiek levensbeschouwelijk etiket en op vrijwillige basis, tegen de stroom in gaan.
Het schijnt hen niet te deren dat ze
geregeld worden weggezet als Gutmenschen, naïevelingen die het goed
bedoelen, maar nog niet beseffen
dat ‘het algemeen belang voorrang
heeft op het individuele geweten’!
Gelukkig kregen ze recent uit officiële kerkelijke hoek een voorzichtig
schouderklopje en weerklinkt daar nu
ook de passende oproep tot dagen
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zonder onverschilligheid.
Natuurlijk is migratie een complex
gegeven. Natuurlijk biedt onderdak
geven aan vluchtelingen of transmigranten geen uitzicht op een oplossing voor dit enorme samenlevingsprobleem. Maar het is wel een sterk
signaal van medeleven, van betrokkenheid op de ander. In de 19de –
20ste eeuw werden congregaties opgericht om de grote maatschappelijke
noden aan te pakken. Vandaag zijn
het gewone burgers – onder hen ook
geëngageerde christenen – die hun
rol hebben overgenomen. Zou het
kunnen dat zij, meer dan de krimpende traditionele christelijke gemeenschappen, de moderne wegwijzers
zijn naar gerechtigheid, medemenselijkheid en onvoorwaardelijke goedheid? Dat zij de rechtvaardigen zijn
uit Matteüs 25 tot wie de koning zegt:
‘Ik had honger en gij hebt mij te eten
gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij
te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen …’
(Mt 25,35)?
Misschien moeten we opnieuw ontdekken dat christenen geen monopolie hebben op barmhartigheid en dat
secularisering en ontkerkelijking niet
betekenen dat de goddelijke vonk
in de mens is gedoofd. Om het met
Jesaja te zeggen: ‘Klamp u niet vast
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aan wat vroeger is gebeurd en geef
niet al uw aandacht aan wat eens is
geschied. Zie, iets nieuws ga ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij
dat niet?’ (Js 43,18-19)
Zaterdag 23 september 2017 was
Roger Burggraeve uitgenodigd in
Zeist door de Maçonnieke stichting
Ritus en Tempelbouw, naar aanleiding van ‘300 jaar Vrijmetselarij’. Hij
gaf er een lezing met als titel: Intrige
van het Oneindige in het eindige.
Vanuit Levinas’ denken over vrijheid,
gelaat en verantwoordelijkheid. Bij
die gelegenheid kreeg Burggraeve,
tot zijn grote verrassing, de 4de Ritus
en Tempelbouw Oeuvreprijs. In zijn
laudatio benadrukte voorzitter Henk
G. Masselink dat de spreker ‘de nieuwe tijd symboliseert en belichaamt,
de tijd om de ander te ontmoeten.’
Om daarna Burggraeve zelf te citeren: ‘Door de keuze te maken voor
de erkenning en bevordering van de
vreemde ander, stijgt de mens boven zijn “natuurlijke redelijkheid” uit.
En precies daardoor wordt hij echt
menselijk, humaan.’ Woorden van
een volgeling van Don Bosco en van
Levinas, met overtuiging in de mond
genomen door een vrijmetselaar! Zei
Jesaja niet dat het nieuwe ‘al aan het
kiemen’ is?
Guido CAERTS

