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ITINERARIA 

De benauwdheid van de 
wijde wereld 
Tht ik 10 jaar oud was woonde ik in een klein katholiek dorp op het platteland van 
Gelderland. De dichtstbijgelegen gemeente was ook al niet groot en het laat zich raden 
dat de betrekkingen tussen de inwoners van beide dorpen te wensen overlieten. Zij 
noemden elkaar 'messentrekkers' en 'keienvreters'. Af en toe liepen de grensgeschillen 
hoog op en ging men elkaar te lijf, vooral tijdens de meimarkt, want dan werd er zoveel 
alcohol naar binnen gewerkt dat de lamme drinkers op een open vrachtauto werden 
getild en thuis afgesmeten. Ook binnen het dorp werden allerlei scheidslijnen getrokken. 
De paar 'protestanten' (d.w.z. niet-katholieken, iets anders was er niet) kochten natuur
lijk geen brood bij een katholieke bakker en er waren vier maatschappelijke lagen: de 
arbeiders (knechten), de middenstand, de boeren en de notabelen. Sociaal gingen al deze 
groepen niet met elkaar om. Jonge kinderen waren min of meer vrijgesteld van al deze 
verschillen, maar ook bij ons zat de discriminatie er diep in. Het bestaan was overzich
telijk en de wereld klein. 

Voor de meeste mensen was de overheid de kerk en die werd belichaamd door meneer 
pastoor. Een domme man die naar sigaren rook en zich overal mee bemoeide. Hij had 
een grote invloed op orde en veiligheid door stoute jongens te drillen tot misdienaars en 
koorknapen, op zondag de hangjongeren de kerk in te jagen, onzedelijk gedrag vanaf de 
kansel aan de kaak te stellen en bij dezelfde gelegenheid tal van dorpspolitieke zaken 
van commentaar te voorzien. Ik herinner mij hoe verbaasd ik was als mijn ouders op 
ironische manier aan de man refereerden. Zo leerden zij mij vraagtekens te zetten bij de 
gevestigde orde. D66 bestond nog niet. 

De gebeurtenissen van de laatste maanden in de VS en in Afghanistan doen me vaak 
denken aan die periode in mijn leven. Dan realiseer ik me hoe vanzelfsprekend voor mij 
de scheiding tussen kerk en staat is en ook hoe die kort geleden materieel nog niet 
bestond in mijn beleving en die van mijn dorpsgenoten. 
Heden ten dage zijn we aan onze links-intellectuele stand verplicht te begrijpen wat boze 
muzelmannen beweegt. Dat is een hele klus en op een of andere manier is de westerse 
culturele arrogantie en onverschilligheid over hun akelige levens een niet erg bevredi
gende verklaring. Het is mij ook wat veel gevraagd om op een zinnige manier te hante
ren dat een zo bevreemdende cultuur zo dichtbij gekomen is. Het is gemakkelijk en vaak 
onontkoombaar me te identificeren met het verdriet van mensen over de hele wereld. Met 
hun vreugde en hun hartstocht is dat veel moeilijker. Als vroeger een witte pater met een 
baard en op sandalen in de klas kwam vertellen over de wilde natuurvolkeren wisten 
wij dat die erg ver weg woonden. Ze hadden enge ziektes die wij niet hadden en wilden 
maar niet inzien dat het christendom heil zou brengen. Dus vonden wij die mensen 
domoren en hadden medelijden met hun onwetendheid. 

Nu natuurlijk niet meer. Gedreven door nimmer aflatende handelsgeest zijn wij de 
wijde wereld ingetrokken en hebben op de lange duur de schoonheid van andere cultu
ren leren kennen en leren snappen dat op het eerste oog lachwekkende levensopvattin
gen in hun eigen context te waarderen zijn. Wij koesteren deze wankele, jonge - met val
len en opstaan verworven - identiteit als tolerant. Maar nog steeds is empathie voor 
velen met mij veel gemakkelijker op te brengen dan sympathie. Het venster dat uitzicht 
biedt op de buitenwereld is vaak geraamd in mededogen. Betrokkenheid geldt eerder 
slachtoffers dan hun die niks te klagen hebben. 

Misschien denken die Afghaanse vrouwen achter hun alles bedekkende lappen wel hele 
foute dingen. Maar dat ze er zo onderdrukt uitzien draagt stevig bij tot de overtuiging 
waarmee wij hun mannen door George W. en Thny laten bestoken. Die vrouwen zitten 
met de gebakken peren omdat hun mannen en zonen luisteren naar meneer pastoor. Die 
het niet goed vindt dat de dames in zijn kerk komen. Hij kijkt wel link uit, denk ik dan, 
betrokken als ik ben bij mijn zielige seksegenoten . • 
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