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DIRECTIEVEN 

Het einde van het denken 
Mei 1999. Op dit moment is het volkomen onduidelijk hoe lang de oorlog nog over Kosovo zal woe
den of hoe deze zich zal ontwikkelen. Wel horen we de vragen steeds uitdrukkelijker worden 
ge teld. Je komt ze tegen in columns en op de opiniepagina's van de kranten ook al is er van een 
echt publiek debat nog geen prake Toch be tond al van meet af aan de vraag of militair ingrijpen 
wel gerechtvaardigd wa . De meesten vonden echter dat er een daad moest worden gesteld. De 
vraag die onbesproken bleef, gaat over de wijze waarop deze oorlog wordt gevoerd. En deze laatste 

vraag is het, die nu steeds uitdrukkelijker wordt gesteld. 
Het merkwaardige is dat slechts een enkeling zich rekenschap gaf van het feit dat de interventie 
en de gevoerde trategie in feite de uitdrukking vormden van een mager compromi . Het was een 
vergelijk, op andere overwegingen gebaseerd - politieke, tactische, psychologische - dan op argu
menten van militair- trategi che of zelfs maar van diplomatieke aard. Hierachter gaat een inter
ne bondgenootschappelijke impa se schuil. Dat is op zichzelf met zo vreemd, maar wel belangrijk 
wanneer dat zou betekenen dat het ook anders had gekund. Je zou de vraag dan ook kunnen stel
len of de bommen niet vooral een antwoord, een vervolg zijn op een slecht gevoerde politiek. De 
gevolgen zijn in elk geval dramatisch: de slachtoffers, de vluchtelingenstromen, de vermetiging, de 
p ychologi che en de culturele tragedie. Niemand zal in redelijkheid beweren dat dit alles het 
gevolg is van het ingrijpen door de NAVO, maar zoals György Konrad onlangs in NRC Handelsblad 
chreef over het vluchtelingen vraagstuk: ook al is het geen gevolg van de bombardementen, het is 

er wel mee begonnen. 
Het tweede dat opvalt, als je aan mensen vraagt om hun argumenten vóór de oorlogvoering te 
geven, is het machogehalte van de redenering. 'Het kon niet anders, met die man viel niet te pra
ten. Wie niet horen wil, moet maar voelen.'Vaak sluipt er dan ook nog iets verongelijkts in de moti
vering, dat getuigt van een stemming wi eling: die man wilde al niet luisteren en nu jij ook al 
niet?! Maar daar wringt 'm nou net de schoen. Wie verongelijkt i , gebruikt z'n ver tand niet en is 
er ook niet meer op uit om te communiceren. Oorlog maakt een einde aan het denken, dat geldt 
voor regeringsleiders en kennelijk ook voor gewone stervelingen. Over stervelingen gesproken, tel
len lachtoffers en vluchtelingen dan niet? Hoe kan met zo weimg pa ie over hen worden gespro
ken, namelijk als ongewenst maar noodzakelijk gevolg? Dat een militair dat doet, dat kun je je 

voor tellen, maar gewone tervelingen ... 
Wie niet meer nadenkt, twijfelt in elk geval ook niet meer. Het is de wrange con equentie van de 
toestand waarin we on bevinden. Hoe kon het bondgenootschap zich zo onvoorbereid in een oor

log begeven? Dat kan toch eigenlijk alleen maar als men zich er niet of nauwelijks van bewust was 
dat het om een oorlog zou gaan. Een 'ingreep', zo werd het genoemd, een waarschuwing eigenlijk 
dat het afgelopen moest zijn en dat met het We ten niet mag worden gesold. Zou het zo met wer
ken dan moest Milo evic op de knieën gebracht en zou het misschien iets langer gaan duren. Maar 
waarom bedacht men niet dat het eerste echt iets anders is dan het tweede? Waarom maakte men 
de gedachte met af? Zou het zijn omdat men het onvermijdelijk vervolg niet wilde? Dat heet dan 
wishfulthinkillg. Een juridi ch argument voor het gebruik van de term 'ingreep' is het feit dat een 
oorlog het optreden van de AVO in trijd zou brengen met het volkerenrecht. Of moe t het idee 
van een 'ingreep' al een eufemi me functioneren en al motief voor een acceptabel handelen? Een 
mgreep i immer be li t iet ander dan een oorlog. Oorlog is chao , niets ontziend en gericht op 
uitbreiding. Een ingreep i van meet af aan beperkt in zijn intenties en gevolgen en vereist doel
gerichtheid, beh er ing en overzicht. Met de huidige technologie lijkt het zelfs op een ingreep van 
chirurgi che precisie. Maar zo is de realiteit niet. Wanneer de oorlogsvoering is beëindigd, dan zal 
nog niet dir ct blijken wat is aangericht. Dat zullen we pas weken, maanden,jaren later weten, als 

we er dan nog naar willen, durven kijken. • 
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