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'M ooi sprokkn' dacht ik in na eerste lezing van 'WTC.exe' 

door Arthur Olof (Idee november 2001). Maar tijdens de 
bezinking begon het wat te kraken in de grijze cellen. 'I\veede le
zing onthulde twee hoofdsporen in het artikel. De ene richtte zich 
tegen Westerse arrogantie, door de auteur verpersoonlijkt gezien 
in de cowboys Bush & Blair, en de andere tegen de schijnheilige 
graalridders van de Vrije Pers. 
Met dat laatste kan ik het tamelijk onverkort eens zijn. Ik obser
veer allang dat journalisten zich liever bezighouden met manipu
leren dan met informeren. Ik heb dan ook geen dagbladabonne
ment meer en tegen de treurbuisinquisitie wapen ik me met de 
zapper. Tijdens de Golfoorlog viel op hoe eenstemmig de media 
waren in hun anti-Saddam-gedram. Dat deze sinjeur in het zadel 
was geholpen door dezelfde figuren die hem nu probeerden 'up te 
beamen' was een nuancering die nauwelijks gehoord mocht wor
den. Dat in de aangehaalde uitzending van Nova de relativerende 
toon van Van Rossem niet gepruimd werd, verbaasde me al niet 
meer. Reflectie en introspectie lijken aan het gros der joumaillis
ten niet besteed. 

Over de arrogantie van Bush & Blair verschillen we toch een wei
nig van mening. Om te beginnen zegt arrogantie meer over de 
waarnemer dan over het waargenomene. Je kunt het verwijt van 
arrogantie ook duiden als een mengeling van onmacht, eigenwaan 
en jaloezie. Als het zo te pas komt en de media weer vol moeten, 
poepen ze berichtjes uit dat Belgen Nederlanders arrogant vinden, 
of dat Nederlanders Duitsers arrogant vinden. Zelf vind ik jour
naillisten vaak arrogant. 
Want wat hadden Bush c.s. dan moeten doen? Hoeveel voorbeel
den zijn er van staatslieden die in voorkomende gevallen verstan
diger zijn opgetreden? Eerlijk gezegd viel de reactie van Amerika 
me nog mee. Het had me ook niet verbaasd als ze al veel eerder en 
ondoordachter hadden gereageerd, maar tot nu toe lijkt het me 
een subtieler uitgevoerde operatie dan destijds Desert Storm, toen 
het er op zeker moment om leek te gaan zoveel mogelijk slacht
offers te maken onder de troepen van Saddam. Was er een subtie
lere manier geweest om de daders van 11 september aan te pak
ken en hoe reëel is het om van mannen met macht zoiets als sub
tiliteit te verwachten? Kijk om je heen, aanschouw degenen die de 
macht aan zich weten te trekken en formuleer je verwachtingen. 
Wellicht had een ander dan Bush er nog wel veel rücksichtsloser 
op losgetimmerd. 
Waar de auteur mijns inziens ook iets te gemakkelijk aan voorbij 
gaat is de rol van regimes als de Talibaan. Is het goed of slecht dat 
deze club nu ten val gebracht wordt in Afghanistan? Ik zou niet 
durven beweren dat dit een slechte zaak is, hoewel op geen enke
le manier valt aan te tonen dat de mensheid als geheel er beter of 
slechter van wordt. Maar al te weinig wordt beseft dat de naoor
logse welvaart, die door velen wordt gekoesterd, wellicht niet aan 
de orde was geweest zonder het gruwelregime van Hitier en de 
Amerikaanse interventie in de 'I\veede Wereldoorlog. En derhalve 
ook niet zonder de miljoenen slachtoffers van dat conflict. Wie zal 
het zeggen? Voor het opmaken van dergelijke balansen zijn men
sen niet geëquipeerd. Mijn eigen dissidenteske karakter kennen
de ben ik maar al te blij dat ik niet onder de Talibaan of onder een 
gristen-fundamentalistisch bewind hoef te zuchten, noch het 
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slachtoffer dreig te worden van strijders voor de onafhankelijkheid 
van Groot Thitjehorn. 
Ex-Joegoslaven zullen zich wel eens afvragen of ze nu beter af zijn 
dan voorheen. In de begrenzing van nieuwe onafhankelijke ka
bouterlandjes, in nieuwe vaderlanden, in een onzekere asielstatus 
of in een gevangenis in Den Haag. Voelen ze zich vrijer dan voor
heen? Veiliger? Was het al die slachtoffers en trauma's waard? 
Had het anders kunnen lopen als het arrogante Westen (lees Ame
rika, want van onze jongens moet je het ook niet hebben) eerder 
militair had ingegrepen? Of was het dan nog aan de gang 
geweest. Of wellicht geëscaleerd tot onbeheersbare proporties? 
En doet het er eigenlijk wel toe wat zij vinden of is over vijftig jaar 
het oordeel van hun kinderen van groter belang of over honderd 
jaar dat van hun kinds kinderen? 
Geen vragen waar zinvolle antwoorden op mogelijk lijken. Allijkt 
het mij vrijwel zeker dat wij deze discussie hier en nu niet hadden 
kunnen voeren als de Amerikanen tijdens de 'I\veede Wereldoorlog 
hadden volhard in hun isolationisme. 
Het verwijt van arrogantie aan het adres van Bush snap ik dan 
ook niet zo goed en bij derde lezing ontgaan me zelfs samenhang 
en klare lijn in het verhaal. Ik sla het blad dicht en houd het ver
zoek om abonnee worden in beraad. Ofwel: 'Mooi sprokkn, woar ist 
bier?', zoals men hier mompelt na het jaarlijkse kerstpraatje van 
de chef.+ 

Naschrift Arthur Olof 

Ma:x Schulte, 
Enschede 

Arrogantie is volgens Van Dale een (misplaatst) superioriteitsge
voel, in dit geval dus om te denken dat je 'ongenaakbaar' zou zijn 
voor wat elders schering en inslag is. Maar meer in het algemeen 
heeft Max Schulte de geschiedenis natuurlijk aan zijn kant. De 
internationale gemeenschap is sinds de Tweede Wereldoorlog ech
ter doende om die geschiedenis een draai te geven ('nooit meer'), al 
was het maar om de geweldsspiraal te doorbreken. Of we daar in 
deze macchiavellistische wereld mee opschieten, en hoever we zijn, 
valt zeker te bezien. Bombarderen (met precisie- dan wel cluster
bommen) is in elk geval geen trendbreuk. Op 24 september 2001 
zei VN-secretaris-generaal KofiAnnan: "Geen volk, geen gebied en 
geen geloof mag worden veroordeeld, aangevallen of doelwit wor
den vanwege de daden van individuen." Het Afghaanse volk heeft 
opnieuw duizenden (ook onschuldige) slachtoffers te betreuren, 
mensenrechten zijn geschonden, het gebied is verwoest en de 
stemmingmakerij tegen alles wat islam is neemt her en der angst
aanjagende proporties aan. En BinLaden loopt nog altijd vrij rond. 
Met recht heeft dit alles dus niets te maken. Berechting van de 
daders, zoals Annan bepleit, zou meer van de subtiliteit getuigen 
die Schul te wenst, en zou ook beschaafder zijn. Haalbaar? Nog niet 
zo lang geleden achtten we dat ook onmogelijk met iemand als 
Slobodan Milosevic. Of de Talibaan als regime deugt, is niet de 
kwestie. Met foute regimes hebben de Amerikanen nooit gezeten, 
die hielpen ze doorgaans zelf in het zadel. Wellicht ook nu weer, 
trouwens. + 
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