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Het gevoel van gemis in Amerika

Zelfs CNN was even stil, na de videoboodschap van oud-president George W. Bush. ‘Dit is wat we

nodig hebben’, was de reactie op zijn oproep tot eenheid. Maar zijn boodschap maakte ook duidelijk

hoe diep en pijnlijk het gemis aan moreel en ethisch leiderschap in Amerika is.

 Jan van Benthem  7 mei 2020  aangepast 10:44

In een 24 uur durende live-uitzending, die via digitale media over de hele wereld te volgen was,

staken zaterdag ongeveer tweehonderd beroemdheden de kijkers een hart onder de riem, in de

coronacrisis. Niet alleen bekende televisiesterren als Oprah Winfrey, Julia Roberts, musici en

geestelijk leiders als de evangelische voorganger Rick Warren, maar ook de oud-presidenten Bill

Clinton en Jimmy Carter deden mee aan deze ‘Call to Unite’.

Maar in de dagen erna ging het in de Verenigde Staten maar over één bijdrage, van een man die in

zijn eigen video niet eens te zien, maar alleen te horen was: oud-president George W. Bush. Zijn

boodschap maakte een verpletterde indruk en is herhaald en besproken door vrijwel alle grote

zenders in de VS.

‘Ik huilde aan het eind – ik schrok er zelf van.’
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In de nog geen drie minuten durende video, onder beelden van gewone Amerikanen en

hulpverleners, spreekt Bush over de menselijke behoefte aan contact, roept op tot creativiteit om

anderen niet in de steek te laten, herinnert aan de eensgezindheid en veerkracht na de aanslagen

van 9/11 en stelt dat die veerkracht er ook nu nog volop is.

diepe indruk
Maar in het laatste deel gebruikt hij de woorden die zo’n diepe indruk op veel Amerikanen hebben

gemaakt. Bush herinnert eraan dat de crisis niet iedereen evenredig raakt. ‘In de dagen die komen,

is het vooral belangrijk op praktische manieren te zorgen voor de ouderen, de zieken en de

werklozen.’ Dan komt zijn oproep tot eenheid, met een gelovige basis: ‘Ten slotte, laten we onszelf

eraan herinneren hoe klein onze verschillen zijn, nu we geconfronteerd worden met deze

gezamenlijke dreiging. Als het erop aankomt, zijn we geen partijgebonden strijders, maar mensen,

allemaal even kwetsbaar en allemaal even schitterend voor het oog van God. We staan samen op of

we gaan samen ten onder – en we zijn vastbesloten om weer op te staan. Moge God u allen

zegenen.’

geraakt
Democratische kiezers die altijd een afkeer hadden van Bush, laten op Twitter merken hoe hij ook

hen heeft geraakt. ‘Ik huilde aan het eind – en daar schrok ik van. Ik was nooit een aanhanger van

Bush, maar ik mis echt een president die de natie echt gerust stelt in een crisis’, is een van de

reacties.

Ook ‘Bobbie’ zegt twee keer tegen Bush te hebben gestemd, ‘maar toch bracht me dit tot tranen. Het

medeleven dat we missen van Trump, is helemaal omvat in deze boodschap.’
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Trump liet in een tweet merken dat ook hij de boodschap had begrepen – en die stond hem duidelijk

niet aan. Want het is wel duidelijk dat de oproep tot eenheid die Bush deed, het gebrek eraan

onthult bij de huidige president. Die haalde dan ook uit: ‘Waar was zijn oproep om partijdigheid

aan de kant te schuiven tijdens de afzettingsprocedure? Hij was nergens te vinden, om zich uit te

spreken tegen de grootste hoax in de Amerikaanse geschiedenis!’

‘Sta daar even een minuut bij stil’, schrijft de conservatieve christelijke commentator Peter Wehner

in The Atlantic: ‘Bush houdt een welsprekend pleidooi voor empathie en nationale eenheid. Dat

maakt Donald Trump woedend genoeg om in de aanval te gaan.’

hoogmoed
Wat nog wel het diepste gemis voor de Verenigde Staten markeert, is hoe Bush de mensen neerzet

als schepselen van God, die als gelijken voor Gods ogen staan. Dat is wat ook tegenstanders raakt.

Het komt des te meer bij hen binnen, doordat Bush aan het eind het gebruikelijke ‘God zegene de

Verenigde Staten van Amerika’ vervangt door ‘God zegene u allen’.

Trump heeft diverse keren aangegeven geen advies van zijn voorgangers nodig te hebben. ‘Ik denk

niet dat ik er veel van zal leren’, is zijn stellige mening. Het is de verblinding van de hoogmoed.

Als Trump een christelijk president wil zijn voor zijn land, doet hij er verstandig aan, de boodschap

van Bush nog eens goed terug te luisteren, de woorden tot zich te laten doordringen, ze zich eigen te

maken en net als Bush niet zichzelf, maar anderen in beeld plaatsen.

Dan kan hij misschien alsnog president voor het Amerikaanse volk worden. <
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