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Hd kind van de rekening

Er is weer een jaar voorbij. Donkere dagen, oliebollen,

kl aasgedichtj es en te,n perqturen b eneden nijn preferentie-

waarde maken duidelijk dat 1993 exit is. Met 1993 is nogal

wat verloren gegaan. De beroemde brug uit I566 in Mostar

bijvoorbeeld. We hebben er wel een schoolyoorbeeld van hy-

pocrisie aan overgeltouden: de Kroatische legerolficier die

wist te vertellen dat hij weli*vaar de brug had laten beschie-

ten, maar dat die donune brugvervolgens geheel eigener be-

weging is ingestort. Dat hattie nou niet moeten doen.

Over de oorlog op de Balkan is natuurlijk al meer geschre-

ven dan ik in nijn leven ooit zal lunnen lezen. Over de

waanzin van alle partijen en over de - al dan niet tot beleid

verheven- onmogelijkheid om die waanzin een halt toe te

roepen. Wat mij het meest bublijft is het lot van de kinderen.

Als vohvassen tnannen elkaor met gretigheid de hersens wil-

len inslaan, soit, maar dat ze dat ook kinderen willen aan-

doen is een ontwikkeling waar ik met mijn pet niet bij kan.

.LVelke destructieve filosoJie4n liggen ten grondslag aan het

willens en wetens beschieten van een schoolplein vol kinder-

tjes? Ikzie de beelden nog: kleutertjes met afgeschoten been-

tjes die lcruipend een goed heenkanten proberen te zoeken.

En dan die moord in Engeland, wqqr ty)ee knaapjes van 10

een peutertje van 2 jaar ontvoeren, maltraiteren, tot de dood

toe stenigen, om tenslotte het lichaampje door een trein in

tweehn te laten rijden. Zoals ze zeiden, om eens mee te ma-

ken hoe zoiets gaat.

Dan hadden we het afgelopen jaar nog een Haagse lapalzal-

ver die een meisje van fiuee geen hartoperatie toestond (om-

dat er iets met de yin en de yang niet goed zat, ofverge-

lijkbaar gezwets), waardoor het kindje overleed. En een

idioot die het vierjarig zoontje van zijn vriendin in een sloot

verdronk door erop te gaan zitten. Ook de vriendin was trou-

wens al vermoord door rneneer.

Het zal nrc allemaal wel extra aangrijpen omdat ik zelf thuis

zo'n liefklein knboutertje van (nu) anderhalfjaar heb rond-

stappen, maar eigenlijk mag dat nijn beoordelingsvermo-

gen niet beilwloeden. Ik probeer altijd met een biologische

verklaring te kamen. Die ligt in Sarajevo, Engeland, Den

Haag en in de sloot ongefivffild op het vlakvan de geschift-

heid.

Geschiftheid is een aantastingvan de hersenen waarbij de

ntoleculen die de beslissingen voor ons nenrcn iets anders

doen dan dat ze zouden moeten doen. Vervolgens voeren de

door de hersenen aangestuurde spieren de misvonnde op-

drachten ookdaadwerkelijkuit en seinen onze ogen, die dat

daarna allennal zien, terug naar de hersenen dat het

waarachtig is gelukt. Daarmee is de onschuld uitgesloten.

Helaas hebben de Bosnische schoolkindertjes en andere peu-

tertjes en kleutertjes niets meer aan een biologische verkla-

ring. Daorom ook overheerst bij mij een biologisch gevoel:

dat van de walging.

We zullen hopen dat in 1994 de natuurlijke selectie zich in

negatieve zin niet zozeer richt op de kinderen, als wel op de

geschifien van deze wercld. lilant daarvan kunnen we er wel

wat minder gebruiken.
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