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Einde jaar
Het jaartje, ?? spoedt ten einde waarin, vooral in deze laatste volle week,
met de kerst viering als hoogtepunt, vele mensen dichter bij elkaar zijn
gebracht of zelf gekomen.
Opvallend hierbij, in deze kerstweek, was de aandacht voor de eenzaamheid
van vele mensen in ons voller wordend landje.
Het thema eenzaamheid, middels activiteit van de overheid, extra in maart
van dit jaar onder ons aller aandacht gebracht, door vele instanties in de
verdere loop van het jaar nog weer geprolongeerd. We konden daar echt niet
om heen. Het werd uiteindelijk ook nog eens het jaar van de eenzaamheid en
de week van de eenzaamheid.
Minder bekend, althans aandacht aan gegeven door t.v. en andere media, het
boek 100 jaar eenzaamheid van de Nobel prijs winnaar Gabriél Marquez.
De roman beschrijft ongeveer honderd jaar, maar omdat er veel
personages in voorkomen die door veel met elkander verbonden
zijn is de betekenis van de rest van de titel niet gelijk duidelijk. Bijna
alle personages zijn op hun eigen manier eenzaam, en het boek wil
hiermee suggereren dat alle mensen eenzaam zijn, van elkaar
gescheiden doordat geen mens alle gevoelens en geheimen van
een ander kent, hoe na die hem of haar ook staat. Ongeveer zestig
keer wordt het woord “eenzaamheid of eenzaam” gebruikt in het
verhaal, dat afsluit met; ”omdat de geslachten, die gedaagd zijn tot
honderd jaar eenzaamheid, geen tweede kans krijgen op aarde.”
(Bron: Wikipedia.)
Bijzonder trof mij de televisie uitzending op eerste kerstdag,
uitgezonden door de EO, het programma; “Kerstfeest in de stad.”
Presentatie Anne-Mar Zwart en Bert van Leeuwen.
Een ware afsluiting voor de aandacht van en over de eenzaamheid
van de mens en een indrukwekkende beleving van religie in deze
moderne tijd.
Wij allen konden mee beleven het werk van het Leger des Heils, het
motto van het leger lijkt nog steeds; “Niet wachten, niet kijken,
maar doen!”
De Kerst toespraak van Koning Willem Alexander heeft nog eens
duidelijk gemaakt dat wij in feite een uitverkoren volk zijn.

Besluitend een Kerstweek met hopelijk voor velen, eenzaam maar
niet alleen. Non Solus.
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