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Emoties
Al weer een week geleden vroeg ik uw aandacht voor het lied;
“You ‘ll Never Walk Alone”. Enkele lezers attendeerden mij op door mij
geschreven kritiek, doelend op voetbal fans, die dat lied gebruikten en het niet
voor hen toepasselijk zou zijn.. Ik meende dat vanuit mijn emotioneel gevoelen
zo te stellen..
Zij hebben mij terecht gewezen op gebeurtenissen en nog te verwachten
gebeuren bij FC Liverpool en de traditie bij Feijenoord bij overlijden van een
oud voetballer uit het eerste elftal, dat voor zeer velen in zo een vol stadion
uiting gegeven mag, en steun gevonden kan worden door met duizenden aan
elkaar de opdracht van het lied toe te zingen. .
Ik wil na het tot mij opnemen van deze feiten graag mijn stellingname
corrigeren en het lied ook voor emotionele gebeurtenissen voor een ieder,
waar en hoe dan ook aanbevelen. Dit is mijn eerste opmerking over emotie
met dank aan René van der Linden uit Zevenhuizen en Henk Overbeeke uit
Gablitz Oostenrijk. Maar er is meer.
Het tweede beleven van emotie konden we waarnemen op tweede Pinksterdag
met 5000 mensen, misschien wel meer, op de Dam in Amsterdam.
Het ging mis omdat het één het andere in de weg dreigde te staan. De
aanleiding tot de protest demonstratie tegen het geweld van blank tegen zwart
in Amerika, met name de politie leidde ook in vele landen tot protesten. Vooral
president Trump die keer op keer bewijst dat hij niet boven de partijen staat,
maar kiezers steunt uit bepaalde groeperingen. Let wel dat de politie in
Amerika geen lieverdjes zijn en ook zonder Trump er gewelddadig op los willen
gaan. Er zijn ook staten die het geweld willen keren.
Het geweld broedt immer voort en is misschien wel een overblijven van het
slavernij verleden. Het protest gaat over in plundering en wordt ook gedragen
door de discriminatie van de zwarte bevolking en niet alleen meer de dood van
de zwarte medebroeder.
Het protest te Amsterdam wijkt af van protest tegen het geweld der
Amerikaanse politie. Leidt naar de discriminatie van de eigen medelanders in
velerlei situaties.
De discussie gaat de andere dag over de foute besluitvorming van de
burgemeester en niet meer over de vermoorde man in America. De emotie lijkt
niet meer beheersbaar.

Deze beide gevallen van emotioneel reageren bracht mijn denken naar lang
geleden, in 1958, de toen zeer bekende prediker, gebed genezer, Thomas Lee
Osborn ging optreden op het Malieveld in den Haag.
Voor dit verhaal is het een derde beleven van emotie. Mijn vader wilde daar
gaan kijken en zien of Thomas Osborn echt in staat was mensen door het
gezamenlijk bidden te genezen. Mijn vrouw en ik wilde niet dat hij daar alleen
naar toe ging.
Wij voelden ons steeds meer in gesloten worden door de massa, de massa die
groeide en meegesleept werd door het Halleluja geroep van Osborn en de
vertaler Maasbach.
De menigte werd op gezweept en de invaliden die overeind trachtte te komen
toe te schreeuwen om nog harder te bidden.
Ik heb mijn vrouw en vader bij de arm nemend weggehaald om te voorkomen
dat wij ook met de zwaaiende halleluja massa een eenheid zouden worden.
De emotie won het van het redelijk verstand en had, onze inschatting, niets
meer met geloven te maken. Er was vanuit de dogmatische kerken De Rooms
Katholieken en protestantse groeiende weerstand, De strenge kerken tegen de
Halleluja schreeuwende Osborn die mensen, met succes, voor zijn Jezus
karretje spande en de emoties liet zegevieren. De Pinkstergemeente was als
enige voor de Osborn bijeenkomsten.
De moraal; Een waarschuwing mag ook heden gelden, protesteer tegen
onrecht maar laat het overleg het winnen van de emotie. In ons dierbare vrije
democratische Nederland mag alles gezegd worden met dank aan de velen die
voor deze vrijheid zijn gestorven. Gisteren de 6de juni D-Day, 76 jaar geleden
gedenken nog velen de zeer jonge gevallenen die voor ons vrij worden zijn
gevallen.
Bedenk bij de vele, nog zeer vele problemen van het gevoel niet gehoord te
worden, je naar het lied van na de oorlog mag luisteren;
“you ’ll Never Walk Alone”,
Dat kan bij ons in Nederland.
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