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Toen Nelson Mandela in 1990 na 27 jaar gevangenschap werd vrijgelaten, realiseerde hij
zich goed dat hij buiten de gevangenis weleens onvrijer zou kunnen worden dan hij in
de gevangenis was geweest. Daar had hij namelijk vrijheid ervaren. In zijn autobiografie
schrijft hij dat als hij door een cipier zijn cel uit werd gevoerd, hij zélf zijn looptempo
kon bepalen. In de mogelijkheid zijn pas te vertragen of te versnellen ervoer Mandela
een vorm van vrijheid die hem weldeed. Een soortgelijke vrijheidservaring tekende
kardinaal József Mindszenty op in zijn memoires. In 1948 onder het communistische
regime in Hongarije gevangengezet, ontving hij van een cipier soms wat brood en wijn
om in het geheim de eucharistie te kunnen vieren op de tafel in zijn cel. De vrijheid van
de kardinaal was erin gelegen zélf het tijdstip te kunnen kiezen waarop hij dit deed.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de formeel van hun vrijheid beroofde antiapartheidsstrijder en diens lotgenoot de kardinaal zich destijds in gevangenschap vrijer
hebben gevoeld dan de bankiers in het zogenoemde vrije Westen, die niet weten wat
hun medebankiers aan het doen zijn en die leven in de angst dat zij binnen vijf minuten op straat geschopt kunnen worden.
Daarbij komt dat Mandela ook nog eens een andere vorm van onvrijheid benoemde
die hem in de zogenoemde vrije wereld ten deel zou kunnen vallen. In zijn autobiografie schreef hij dat toen hij naar de poort werd gebracht die naar zijn vrijheid zou leiden,
hij wist dat hij nog steeds in gevangenschap zou verkeren als hij gevoelens van bitterheid en haat niet in de gevangenis zou achterlaten. Vrijheid en geluk lijken bij hem hier
haast synoniem: beide zijn zowel doel als gevolg van een zelfontplooiing waarin een
mens zich niet laat leiden door gevoelens die tot een isolement kunnen leiden.
Mandela had er ook voor kunnen kiezen zijn verdere leven te laten bepalen door
wraakzucht, woede en haat. Maar omdat hij zich realiseerde dat zowel zijn vrijheid als
zijn geluk hier juist niet door werd bevorderd, zette hij zich ertoe te gaan geloven in de
kracht van goedheid en vergeving. Later zou hij zelfs zeggen dat de wereld te gronde
gaat door het ontbreken van vergeving.
Angst ontneemt mensen waar dan ook hun vrijheid; vergeving behelst een ultieme
vorm van vrijheid.
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