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‘Politiek is meeleven’ 

Overweging  2 maart 2014 – Harris Brautigam 
Lector: Lida Alberse 

 
“...De Judit van toen, kan de klokkenluider van nu zijn ...  

of de politieke partij die zich inzet voor rechtvaardigheid.  

De Judit van toen kan de man of vrouw zijn  

die nu wel gaat stemmen en verantwoord kiest  

voor de politieke partij die echt opkomt voor mensen en  

niet zijn hart en grenzen sluit voor medemensen ...” 

 
Eerste lezing: Judit, fragmenten uit hoofdstuk 5 

Tweede lezing:  ‘Uit de kinderjaren van Jezus’ van J.M. Coetzee 

 

 

Tweede lezing 

Simon, heeft als vluchteling een baantje in de haven 

gekregen. Hij sjouwt balen graan uit de 

scheepsruimen. Dan stelt hij voor om dat wat 

efficiënter te gaan doen. Er ontstaat wat tegenzin: 

waarom veranderen? Dan spreekt hij de voorman- 

ook een vluchteling - en zijn medearbeiders aan. 
 

 “Luister eens naar je zelf, Alvaro, zegt hij. De materie zelf. 

Denk je dat de materie altijd hetzelfde blijft, onveran-

derlijk? Nee. Alles stroomt. Ben je dat vergeten toen je de 

oceaan overstak om hier te komen? Het water van de 

oceaan stroomt en al stromend verandert het. Je kunt niet 

tweemaal in het zelfde water stappen.  

Zoals de vissen in het water leven, zo leven wij in de tijd en 

moeten we met de tijd mee veranderen. Hoe ferm we ook 

beloven ons aan de eerbiedwaardige tradities te houden 

van het stuwadoren (= beladen van schepen), we zullen 

uiteindelijk ingehaald worden door de verandering. 

Verandering is als het opkomende tij. Je kunt barricades 

bouwen, maar het zal altijd tussen de spleten door 

sijpelen.” 

De mannen staan inmiddels in een halve cirkel dicht om 

Alvaro heen. In hun houding kan hij geen vijandigheid 

bespeuren. Integendeel, hij heeft het gevoel dat hij 

stilletjes wordt aangespoord, aangespoord om zijn beste beentje voor te zetten. 

“Ik probeer jullie niet te redden”, zegt hij. Er is niets bijzonders aan mij, ik pretendeer niet de verlosser van wie dan 

ook te zijn. Net als jullie ben ik de oceaan overgestoken. Net als jullie breng ik geen geschiedenis met me mee. Wat ik 

aan geschiedenis had heb ik achter me gelaten. Ik ben gewoon een nieuwe man in een nieuw land, en dat is goed. 

Maar ik heb het idee van geschiedenis niet laten varen, het idee van verandering zonder begin of einde. Ideeën 

kunnen niet uit ons worden weggespoeld, zelfs niet door de tijd. Ideeën zijn overal. Het heelal is er van 

doordrongen. Zonder ideeën zou er geen heelal zijn, omdat er geen bestaan zou zijn”. 
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Overweging 

Als kind speelde ik met mijn vriendjes en vriendinnetjes uit de straat allerlei spelletjes vrijuit.. Het was 

oorlog en er stonden geen auto’s in de straat. 

Je holde en draafde en verzon er allerlei spelletjes bij: diefje met verlos, verstoppetje, blindemannetje, 

dronkenmannetje. Dat vond ik leuk. Met verhaaltjes en speeltjes werd mijn fantasie geprikkeld. 

In de kerk speelden we ook, met de processies: bruidjes, engeltjes, nonnetjes, ridders. Kortom alle 

heiligen konden worden opgevoerd. Ik herinner me nog een kindpaus op een hoge draagstoel. Maar dat 

was wel de limit. En ik denk dat dat niet door het kind zelf bedacht was, maar door een of andere vrome 

doorgedraaide organisator. 

 

Fantasie 

Carnaval is ook zo’n feest van de fantasie. Lekker uit de band springen. Even grenzen verleggen. Doen 

of je neus bloedt. En woensdags met hoofdpijn en een kater weer bij de tijd komen. Ik kende een 

pastoor die voor het carnaval altijd wilde preken. En zijn boodschap was dan altijd: “Denk er om, alles 

in eer en deugd”! 

En je zag de beminde gelovigen denken: “Ja, dat komt in de vasten wel!” 

Maar terug naar dat fantaseren: 

Niemand van ons haalde het in zijn hoofd om zich god, of Jezus te wanen. Ja, ze waren er vroeger wel, 

en misschien nog wel, maar dat zijn dan patiënten in het gekkenhuis, waar je ook Napoleon en Prins 

Bernhard tegen kwam. 

 

Er is een grens in het toegeven aan je fantasieën. 

 

Maar met die koning van Assyrië is dat kennelijk anders. Hij proclameert zichzelf tot god en eist dat alle 

volkeren hem als zodanig erkennen. 

Is hij gek? Rijp voor het gekkenhuis? Nee, absoluut niet. Hij is machtsdronken. Bezeten van macht! Voor 

hem, en zijn tijd is god-zijn gelijk aan macht-hebben. Zijn topgeneraals en zijn enorme grote 

legermacht schakelt hij in om god te blijven. 

 Hij is geen god, zoals we van Israël begrepen hebben hoe God is. Wij hebben in ons leven dank zij Israël 

een andere God leren kennen. De God met de <g> van geven, met het <o> van ontvangen en met de <d> 

van delen. De God van “Ik zal er zijn”! Een God die soms ver weg is weliswaar, maar soms ook 

onbegrijpelijk dichtbij. Niet bedreigend als een tiran, niet onderdrukkend.  

Nee, Nebukadnezar maakt en waant zich een god die als een superdictator alles wil overheersen. De 

hitler (Gott mit uns!), de stalin van zijn tijd, die over leven en dood van zijn onderdanen heerst. Hij is 

dat dictatortje dat in machtige paleizen woont, met ruime parken en gouden kranen de grootste luxe 

voor zichzelf houdt, zijn onderdanen besteelt en afknijpt met waanzinnige belastingen. Die met 

oproerpolitie het protest tot zwijgen wil brengen. Die met bonusregelingen de ergerniswekkende 

voorrechten van het marktmechanisme schaamteloos naar zich toetrekt ten koste van de kwetsbare 

mensen uit de samenleving. En met veel smeergeld handlangers aan zich bindt. 

 

Verwarring 

Ik breng u misschien nu wat in verwarring. Misschien dat u zich afvraagt: “waar hebben we het nou 

over? Over toen, een paar honderd jaar voor de jaartelling, of over nu, met al die bankschandalen en 

schendingen van mensenrechten?”  

 

Ik denk dat we een vergissing maken als we de ambities van die Assyrische koning zouden bezien als iets 

van lang geleden, als een ambitie van ‘toen’! Het is nog steeds herkenbaar in de ambitie van de 

gewetensloze graaier, die er maar niet genoeg van kan krijgen anderen tot op het bot kaal te plukken.  

Het verhaal van deze koning is niet van ver weg. Het is ook een verhaal van nu. Van dichtbij. Van 

vandaag de dag! 

 

En Judit dan? Is zij de beeldschone vrouw van toen? 
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Heeft Judit echt bestaan? Ik weet het niet. Het is ook niet mijn allereerste behoefte om daar achter te 

komen.  

Heeft zij echt het hoofd van de dronken legeraanvoerder afgehakt en in het boodschappenmandje van 

haar dienares gedeponeerd? Of staat zij in dit verhaal als symbool voor die ene, moedige en betrokken 

medemens, die oog heeft voor wat er allemaal gebeurt in haar samenleving en er radicaal wat aandoet! 

 

Ik voel dat dít de vraag is die mij bezighoudt! 

Maatschappelijke problemen zijn van alle tijden. En elke tijd vraagt een aanpak die bij die tijd voor 

handen ligt of bedacht wordt. De verhalenverteller van toen vertelt zijn verhaal tegen de achtergrond 

van het besef dat hem van eeuwenher is meegegeven. Dat verhaal namelijk van die God die uitdaagt en 

oproept. Die steeds weer opnieuw, van het begin af aan heeft geroepen om op weg te gaan. Niet stil te 

staan bij het verleden. Zich niet neer te leggen bij een onrechtvaardige situatie!  

En deze oproep vind ik in het verhaal van Judit  weer terug, waar de uittocht uit de slavernij uitgebreid 

wordt verteld. Het is een verhaal in de politieke context van toen, zoveel eeuwen geleden. Maar ook in 

de moderne litteratuur komt deze thematiek van de uittocht weer terug! 

 

Uittocht 

Het gaat om die uittocht: elke keer opnieuw uit die dreigende slavernij onder de onderdrukking van 

genadeloze machten, misleidende systemen en machthebbers. 

We hoeven niet de schoonheid van Judit te hebben, niet de scherpte van een meedogenloos zwaard. 

Van ons wordt gevraagd de bereidheid ons betrokken te voelen bij onze menselijke samenleving; de 

bereidheid om ons niet mee te laten slepen door goedkoop klinkende kreten en ophitsende en 

kortzichtige leuzen. Van ons wordt gevraagd om na te denken en op te blijven komen voor een 

menswaardige samenleving, waar rechtvaardigheid heerst en ieder medemens ruimte om te leven 

wordt gegund! Van ons wordt meeleven gevraagd met de samenleving waarin wij staan. Het gaat om de 

kracht van ons hart! Om dat kusje op de wond!  

 

Ik was afgelopen donderdag in de Thomaskerk in Amsterdam waar een avond was belegd over de 

komende verkiezingen. Het was aangekondigd als een avond over Politiek en Geloof. Het kwam niet 

verder met de vraag of de politici nog in de kerk kwamen. Nee dus. 

Verder was het interessant om te zien en te horen hoe de politici elkaar probeerden vliegen af te 

vangen. Eigenlijk kwam ieder niet verder dan zijn eigen politieke program. Ik hoorde geen aanklacht 

tegen het economische model dat de menselijke maat niet kent maar staat voor marktmechanisme en 

rendement. 

Precies zoals wij het met de liturgievergadering benoemden zag ik het in dat kleine verband weer 

gebeuren. Eerbied en inzet voor de kwetsbaarheid van mensen die als vluchtelingen moeten leven is 

ver te zoeken. 

Ik aanhoorde in dit verband het verhaal van: we hebben een wet en daar moeten wij ons aan houden! 

Toen dacht ik aan Goede Vrijdag: “Waar heb ik die kreet toch méér gehoord: Wij hebben een wet, en 

volgens die wet moet hij sterven!  

 

Samenleving 

Op onze maandagavond zochten we naar meer herkenningspunten van ‘toen’ en ‘nu’. Die uittocht van 

toen, hoe kunnen we dat nu waar maken. Hoe vinden we de weg naar een betere samenleving. Leggen 

we ons bij de feiten neer of laten we ons door die geest van de Uittocht inspireren. Het gevoel van 

machteloosheid ligt als een natte deken over ons heen. 

We hoeven er niet net zo alleen voor te gaan staan als Judit uit ons verhaal. Dat is duidelijk. Een van de 

deelnemers op die politieke avond in de Thomaskerk illustreerde dat met een verhaal dat ze van haar 

leraar had opgepikt: 

Die beschreef de hel als volgt: 
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De mensen in de hel staan voor een tafel met de heerlijkste gerechten, maar omdat hun ellebogen stijf 

zijn kunnen ze het eten niet naar hun mond brengen. 

De mensen in de hemel staan ook voor een tafel met de heerlijkste gerechten. Maar ondanks hun stijve 

ellebogen kunnen ze wel eten, want ze helpen elkaar! 

 

De Judit van toen, kan de klokkenluider van nu zijn, Snowdon of Amnesty International of Greenpeace, 

of de politieke partij die zich inzet voor rechtvaardigheid. De Judit van toen kan de man of vrouw zijn 

die nu wel gaat stemmen en verantwoord kiest voor de politieke partij die echt opkomt voor mensen en 

niet zijn hart en grenzen sluit voor medemensen. 

 

Droom 

Ik droomde laatst dat ik Prins Carnaval was en God tegenkwam, op weg naar Oeteldonk. Ik begroette 

Hem met ‘Alaaf’. Hij zegende mij vriendelijk. Toen moest ik denken aan wat Gerard Cornelis van het 

Reve Hem eens had gevraagd: “Zeg God, dat koninkrijk van U… komt daar nog wat van?”  

God keek mij indringend aan en zei toen: “Dat hangt van jou af, jongen”! 

Ik werd prompt wakker. Een beetje onthutst. En dacht: “Dat ga ik ze zondag in De Duif vertellen. Dan sta 

ik niet alleen!” 

Amen  

 


