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Oorlog en vrede
Reeds in de prehistorie, toen onder anderen neanderthalers en troglodieten, gewapend met
werpspiesen en primitieve goedendags elkaar te gezetter tijd gedachteloos het hoofd
kloofden, bepaalden misantropie en tactloze donquichotterie van hersenloze individuen het
leven op deze bedrieglijk pacifieke planeet.
Vele millennia later dichtte een beroemde Klein-Aziatische poëet in welluidende epopeeën
en panegyrieken over het allerbekrompenst hostiele ideeëngoed van Ionische bedilallen en
lokale satrapen, die hun in het veld bivakkerende falanxen in homerische gevechten en
onder zegezangen hun laatste adem lieten uitblazen.
Nog in de middeleeuwen was het de usance dat abusief patriottisme van gewelddadige
iezegrimmen of fanatieke grootinquisiteurs steeds weer leidde tot het opmarcheren van
belligerente hellebaardiers en ulanen, met het doel in den vreemde, tijdens vaak dubieuze
en voor velen gênante successie- en secessieoorlogen, allochtonen van afwijkende gezindte
te liquideren.
Al wendde men niet lang cavaleriecharges aan, zoals in het napoleontisch tijdperk toen goed
uitgeruste keurkorpsen op de gehate vijand afstormden, toch toont de bonte caleidoscoop
der geschiedenis ons dat het appelleren aan de welwillendheid van machiavellistische en
megalomane tirannen en dictatortjes, zelfs nu in de beschaafdste landen van het
Clintontijdperk, telkenmale tot niets leidt.
Het gevaar is echter niet compleet imaginair, dat wij, volgegeten westerlingen, die elke dag
op de beeldbuis controversiële beelden voorgeschoteld krijgen van ballistische raketten
afvurende B-52’s of van met kalasjnikovs gewapende terroristen, door rabiate xenofobie
immuun worden voor verdriet en tot het niveau van leedrecreanten en rampentoeristen
ontaarden.
Helaas worden vandaag de dag velen naïef genoemd die categorisch weigeren de pijn van
aan hongeroedeem lijdende kinderen te accepteren, die de vele ja’s en evenveel misschiens
van weifelende politici aan de kaak stellen, en die krachtdadig protesteren tegen de
immense smart om honderden weekenddoden die in onze fastfoodcultuur opgeofferd
worden aan het verkeer, de alles verslindende moloch van deze eeuw.

