
Een keer riep ik de rechter in kort geding toe dat gedaagde toch een evidente oplichter was
en het niet waar kon zijn dat hij daarmee weg zou komen. De president nam mij op met
verbazing en afschuw, alsof – dacht ik toen – ik een buitenaards wezen was. Om de mond
van de wereldwijze oplichter plooide een glimlachje: zekerheid dat het nu niet meer mis
kon gaan. Het vonnis gaf mij zo snel als een pen kon schrijven ongelijk. Zelfs de sukkel
waar ik voor opkwam identificeerde feilloos die ene kreet als oorzaak van zijn nederlaag.
Een fiasco.

Afkeer van moraliteit als argument in de strijd, ook indien een rechtsstrijd, is wijd ver-
spreid, in Nederland, in Europa. Als iets de Yankees onderscheidt van ons ‘Urpeians’, dan
is het hun behoefte om het slechte, het kwaad aanwezig te hebben in de tegenstander. En
dit belet een optimale samenwerking in militaire operaties, ook in de nu lopende operatie.
Dat zit zo.

Het naar Yankee-stijl definiëren en onderscheiden van slechteriken en de Yankee-wens
alleen deze te treffen, schept tegelijkertijd een kring van ‘goeden’ en het moreel imperatief
hen te sparen. Wij Urpeians konden traditioneel heel wel oorlog voeren ook wanneer er
geen kwaad te bestrijden viel en kenden bijgevolg geen in eigenlijke zin ‘onschuldige’
slachtoffers. In Europese oorlogen vormde het doden van weerloze mensen vooral een punt
van aandacht, geen moreel issue. Het werd gehekeld als een verspilling van slagkracht, niet
als een vergrijp. Als een ‘faute’ dus en niet als een ‘crime’, om met een befaamd Urpeian te
spreken.

Ik was laatst in Dresden. Daar werden begin 1945 circa 350.000 samengepakte burgers
door de RAF met fosforbommen bewerkt, nadat middels lichtkogels iedere twijfel of men
zich toch niet toevallig boven een strategisch doel bevond in plaats van boven het centrum,
was weggenomen. We stonden te juichen – destijds – en Bomber Harry kreeg vijf jaar
terug nog een standbeeld. Ik denk wel eens dat het vooral om dit soort beelden gaat als de
EU in het WTO-overleg ‘le droit d’avoir ses propres images’ eist.

De noodzaak omwille van de eenheid zich iets van ‘collateral damage’ aan te trekken
werkt vervreemdend bij ons Urpeians en leidt – zoals dat gaat – tot hypersensibiliteit op
dit punt. Zie de evaluatie van de Afghaanse campagne door Kok laatst. Nog even en het
CPB wordt gevraagd tot en met het laatste schampschot achter de komma een ‘civiel
slachtoffer indexcijfer’ te bepalen opdat de proportionaliteit van de bombardementen met
Hollandse precisie kan worden vastgesteld.

Wat een gemak, als de Urpeians na 11 september met de VS de volgende grote lijn
konden volgen. Uitgangspunt: 1. Lieden die ‘onze’ kantoorgebouwen en ministeries (doen)
aanvallen worden aangepakt, ongeacht of het gebeurt voor de kick, een Palestijnse staat of
het behoud van de Waddenzee, en ongeacht of ze ‘gelijk’ hebben; gewoon vanwege het feit
zelf. 2. Regeerders die deze lieden op hun territorium laten verkeren, stellen hun bewind
alsmede hun leven en dat van hun burgers in de waagschaal en riskeren ‘civiele slacht-
offers’. Dan info verzamelen, apocalyps-risico bepalen, waarschuwen en met toewijding er
op los, op de regeerders en hun wapendragers. Zonder voedseldroppings voor ‘goeden’
wier liefde daarmee toch niet gewonnen wordt, maar ook zonder het voortdurend turven
van ongewapende slachtoffers anders dan for practical purposes.

Ik begrijp nu de blik van die president destijds. Ik was voor hem geen ET maar een Yankee
die een slechterik neergelegd wil zien. En dat glimlachje tussen snor en baard van Mr. bin
Laden: hopelijk geen zekerheid dat de zaak niet meer mis kan gaan, nu hij tot boegbeeld
van ‘those evil people’ is verheven. n
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