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Het jaar van het grassprietje

Het is een traditie dat de media ons tussen Kerstmis en Nieuwjaar een hele rist jaar-
overzichten serveren. De teneur van al die professioneel ingeblikte documenten klinkt 
elk jaar een tikkeltje donkerder. Voor 2022 zal die evolutie ongetwijfeld nog een 
versnelling hoger schakelen. Met voorop de alles overheersende doem van de oorlog 
in Oekraïne. Beelden die ons meer treffen dan de rampspoed die zich elders in de 
wereld voordoet. Omdat de mensen, hun steden, hun manier van samenleven voor 
ons zo herkenbaar zijn. Omdat wat ginds gebeurt ook voor ons aanvoelt als een be-
dreiging. Omdat al dat geweld via de energiecrisis die er het gevolg van is, almaar 
meer ook ‘onze’ oorlog is geworden. Omdat hier een niets of niemand ontziende 
machthebber aan het werk is.

Het onnoemlijke kwaad dat eerder onder meer in Grozny en Syrië lelijk tekeer is ge-
gaan, speelt zich nu af voor onze voordeur. We worden er met de neus op gedrukt 
en we zijn er niet meer gerust in. De democratische waarden, met de vrijheid hoog in 
het vaandel, die wij over heel de wereld dachten te moeten uitdragen, worden nu van 
alle kanten bedreigd, zelfs en steeds meer ook van binnenuit. Sterke leiders die er niet 
voor terugdeinzen er met de grove borstel door te gaan, lijken de wind in de zeilen 
te hebben. Polarisatie viert hoogtij, compromissen sluiten wordt almaar moeilijker, de 
mogelijkheid om rond de tafel te gaan zitten komt zelfs niet meer ter sprake, en met 
de waarheid wordt dagelijks een loopje genomen.

Maar dan zie je die andere beelden uit dat nabije oorlogsgebied. Van gebroken 
mensen ja, geëmotioneerd en tot tranen toe bewogen, mensen die alles kwijt zijn en 
zonder verwarming en elektriciteit de koude winter ingaan. Maar die met dat beetje 
energie dat hun nog rest, duidelijk maken dat ze nooit zullen opgeven, dat ‘hij’ hen 
niet klein zal krijgen. In onderlinge solidariteit houden ze elkaar en zichzelf overeind. 
Een weerstand die erg doet denken aan die van de kleine goedheid zoals Levinas 
ze beschrijft: Het lijkt alsof het ‘simpele zielen’ zijn die een wereldbrand willen blus-
sen met een petieterig waterpeertje. Toch houdt hun schamele goedheid stand. Ze 
is zoals een grassprietje dat platgetrapt wordt en zich geruisloos maar hardnekkig 
weer opricht. 

Niet alleen in Oekraïne bieden platgetreden grassprietjes weerwerk. Ook in China 



beginnen ze zich te roeren: tegen de onmenselijke covid-aanpak, maar meer en meer 
ook tegen een bestuursvorm die elke vorm van hunkering naar individuele vrijheid in 
de kiem smoort. Voor het eerst begint de grond warm te worden onder de voeten van 
een ogenschijnlijk onaantastbare en oppermachtige heerser. 

In Iran is de druk van onderuit zo mogelijk nog groter. Mensen riskeren daar nu al 
maanden lijf en leden om te protesteren tegen de almacht en de terreur van een reli-
gieus regime dat morele voorschriften en regelgeving over klederdracht belangrijker 
vindt dan wat het streefdoel van elke religie zou moeten zijn: liefde in de wereld bren-
gen en mensen verbinden. De kracht van de grassprietjes lijkt er niet meer in te tomen. 
 
En dan is er nog de apocalyptische uitspraak van VN-secretaris-generaal Antonio 
Gutteres op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh ‘We zitten op de snelweg naar de 
klimaathel, met de voet vol op het gaspedaal.’ Zijn pathetische oproep volstond niet 
om de uitgebreide delegaties onderhandelaars tot een afdoend akkoord te dwingen. 
Er komt blijkbaar geen rem op de ongebreidelde consumptiedrift waartoe een op 
groei gericht economisch model ons aanzet. We blijven vol gas richting onze eigen 
vernieling rijden.

En toch zijn er ook hier signalen van hoop. Zo sloot het Belgische modebedrijf 
Xandres zijn deuren op Black Friday, een van de consumptiehoogmissen van het jaar. 
Omdat ze daar vinden dat de slinger van de koopgekte te ver is doorgeslagen. Het 
personeel herstelde die dag gratis ingezamelde kledingstukken voor hergebruik. Een 
signaal richting duurzaamheid dat kan tellen. 
En ze waren niet de enigen die er zo over dachten. Ook de vestigingen van Dille & 
Kamille in Nederland, België en Duitsland sloten hun deuren op de laatste vrijdag van 
november. Zelfs de webshop werd vierentwintig uur lang uitgeschakeld. De winkel-
keten ging met zijn personeel vrijwilligerswerk doen in de natuur. Ook klanten werd 
gevraagd die dag niet te winkelen en de natuur in te gaan. Goed nieuws dus voor 
de grassprietjes, die mede dankzij dergelijke initiatieven ruimte krijgen om te groeien.

Ondanks alle miserie in de wereld zou het dus zomaar kunnen dat 2023 het jaar van 
het grassprietje wordt. 

Zalig kerstfeest en een heilvol nieuw jaar!
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