
Bij wijze van wens voor het nieuwe jaar 2022: 
365 kansen voor kleine goedheid…. 

 

In het boekje ‘Gekkenwerk. Kleine ondeugden 
voor leraren.’ lezen we volgende woorden van 
Roger Burggraeve: ‘Tussen alle verwording van 

menselijke verhoudingen houdt de goedheid 
stand. Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een 
systeem of sociaal regime worden. Elke poging 

om het menselijke helemaal te organiseren is tot 
mislukken gedoemd. Het enige wat levendig 
overeind blijft is de kleine goedheid van het 

dagelijkse leven. Ze is fragiel en voorlopig, ze is 
een goedheid zonder getuigen, in stilte 

voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is 
gratuit, en juist daardoor eeuwig. ‘    

 

Ook in zijn boek ‘Geen toekomst zonder kleine goedheid.’ staat Roger Burggraeve hierbij stil, 
geïnspireerd door de Joodse filosoof Emmanuel Levinas.  
 
Een oude Joodse legende heeft het ook over deze kleine goedheid en vertelt dat er op aarde 
36 verborgen rechtvaardigen leven die de wereld dragen en overeind houden. Van hen wordt 
gezegd dat ze zelf niet eens weten dat ze dat doen. Ze doen het in stilte en onopgemerkt. Hun 
leven  is  in  niets  opzienbarend.  Zij  kunnen  verpleegster  zijn  of  ambtenaar,  kloosterzuster, 
huisvrouw  of  fabrieksarbeider,  maar  evenzeer  een  leidinggevende  opdracht  uitoefenen.  
Niemand  weet  wie  ze  zijn.  Zij  doen  gerechtigheid  omdat ze  het  niet  kunnen  laten, zonder 
pretenties en zonder hoop op beloning. Buitengewoon gewoon. Toch hangt het lot van de 
wereld van hen af.  
Als er van hen iemand sterft - zonder het eindresultaat van zijn werk gezien te hebben (wat 
heel vaak gebeurt) - treedt ergens elders op de wereld onmiddellijk een ander mens  in de 
voetstappen van de gestorvene. 
Het zijn er 36, naar men zegt. Natuurlijk kunnen het er ook 
meer  zijn,  maar  minder  zijn  het  er  nooit.  Daar  mogen  we 
zeker van zijn. De Eeuwige zelf zorgt ervoor dat hij 'zijn getal 
heeft'...  
Die 36 verborgen rechtvaardigen proberen zo goed mogelijk 
te zijn op hun vierkante meter of kilometer, voor hun 
kinderen,  hun  buren,  hun  wijk  of  parochie,  hun  werkplek, 
waar ze leven en wonen. En ook heel vaak voor hier en daar een mens die uitgesloten is, die 
verloren loopt, die op zoek is naar een thuis in deze onherbergzame wereld. 
 
Wie goed toekijkt ziet dat het veelal doodgewone mensen zijn die dit doen… 
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