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Hartverscheurend is het en ten hemel schreiend om te zien hoe medemensen in het Midden
Oosten in een uitzinnige religieuze genocide door ISIS massaal en doeltreffend worden
uitgehongerd, verkracht en afgeslacht.
Afgelopen zondag beluisterde ik Radio 1 waarin dit onderwerp van gesprek was. Enkele
politieke partijen waren vertegenwoordigd. De Nederlandse regering wacht op een
eventueel verzoek van Amerika om ondersteuning, dan zal men dat in overweging nemen,
zo meldde men. De rampzalige Srebrenica-attitude zijn onze volksvertegenwoordigers zo te
zien niet ontgroeid. Alleen de man van de ChristenUnie stelde voor alvast op zo'n verzoek
van de Amerikanen te anticiperen. Verder kwam ook hij niet en hij hield zich verre van wat
hier en nu moreel en dringend geboden is: onmiddellijk, krachtig, vastberaden en
doortastend initiatief. De gespreksleider vond anticiperen echter al behoorlijk ver gaan ten
aanzien van de andere sprekers en hij greep in: het programma moest vooral "gezellig"
blijven en ieder legde zich daar gedwee bij neer. Zijn we genocide-moe geworden? Willen
we er niet meer mee lastig worden gevallen, en laten we ons er dan maar mee amuseren?
De halve wereld staat in een brand van gruwelen en de andere helft geniet ervan als van een
gezellig haardvuur.
Vandaag kwam op de beeldbuis in het tekstjournaal voorbij dat de Nederlandse regering de
militaire acties van Amerika "goedkeurt". Dit is de stoel waarop men is gaan zitten. Niets
doen, zeker niet als eerste. Een schrijnende noodsituatie vergt snel handelen en met snel
handelen maak je snel fouten. Niet doen dus. Schone handen gaat boven alles, ook boven
mensenlevens. Het "niet doen" levert nog een extra op. Vanuit de steriliteit neem je haarfijn
waar of de ander die wel zijn nek uitsteekt zich op enig punt vergaloppeert. Dan kun je
veroordelen! Dan maak je nog eens furore!
Maar de tweede prijs is ook wel acceptabel: "de Amerikanen hebben het goed gedaan". En
bij monde van minister Timmermans werd de motivatie voor dit oordeel helder verwoord:
"het militair ingrijpen was op verzoek van de Iraakse regering". Met andere woorden: als het
verzoek van Irak er niet was geweest, dan had de wereld het moordenaarsvolk ISIS zijn werk
moeten laten voltooien. Dat was misschien niet "goed" geweest, maar in elk geval wel
"keurig". En daarom draait het toch altijd en boven alles: keurig schone handen.
Huiveringwekkend is het en ten hemel schreiend welke cultuur er heerst bij wat wij onze
"overheid" noemen. Bij de "onderheid" bespeur ik een andere cultuur. Daar erkent men in
het algemeen dat het leven en welzijn van mensen boven schone handen gaat. Zelfs als die
mensen stinken omdat zij nu al dagenlang hun tanden niet hebben gepoetst, hun kleding
niet hebben gewassen, hun baby's geen schone luier hebben gegeven, ziek zijn van
uitputting, angst, ontbering, honger en dorst. Ja, ook als deze mensen zo in- en in-vies zijn
vindt men bij de "onderheid" dat hun leven en welzijn prevaleert boven eigen schone
handen. Misschien dat mensen bij de "overheid" dan vinden, dat mensen bij de "onderheid"
"Untermenschen" zijn. Maar ik hoop eigenlijk dat misschien, heel misschien ... nu ...

