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Het kannibaaltje 

 

Er was eens, heel lang geleden, toen alle mensen nog in het oerwoud leefden en kannibalen 

waren, een jongeman die geen vrede had in dit bestaan. Waarom konden de stammen niet 

vreedzaam naast elkaar leven en als het dan toch tot strijd moest komen, waarom moest ook 

hij dan een medemens opeten? Met deze vragen liep hij rond en hij kon ze niet voor zich 

houden. Hij ging ermee naar zijn vader. 

"Maar jongen," zei deze, "dat dit zo is, zul je moeten accepteren. Het is altijd zo geweest en 

zal altijd zo blijven, want dit is kannibalen eigen." 

"Nee, ik kan dit niet accepteren," reageerde hij, "daarvoor leeft de weerzin te sterk in mij. Ik 

geloof er heilig in, dat eens deze praktijken niet meer zullen worden begaan. Kunnen wij 

daartoe niet het voortouw nemen?" 

"Och jongen, ik zou het zo graag willen, want ook mij staat het tegen een medemens te eten. 

Maar stel je eens voor: als wij alleen daarmee op zouden houden, dan zouden wij een 

achterstand oplopen ten opzichte van onze tegenstanders, die zich wel te goed doen aan 

ons en daarmee onze levenskracht in zich opnemen. Met al onze goedheid zouden wij 

gedoemd zijn ten onder te gaan, omdat zíj wel aan kracht zullen winnen. Ik respecteer je 

idealen, maar het is beter net als ik te accepteren, dat het niet anders kan. Het is kannibalen 

eigen." 

De jongeman kon er echter niet in berusten en pijnigde zich in het overdenken van wat zijn 

vader gezegd had. Toen drong het tot hem door van welke aannames zijn vader allemaal uit 

was gegaan en hij antwoordde. 

"Misschien heb je voor nu gelijk, maar eens zal het anders zijn. Dan zal de mens zijn 

tegenstander niet meer opeten. Misschien kun je het voor je huidige bestaan als kannibaal 

niet voorstellen, maar dán is de Mens mogelijk ook geen oerwoudbewoner meer. 

Hoe hij er dan uitziet en samenleeft, weet ik niet, maar een levenswijze waarin zijn innerlijk 

gerespecteerd wordt, zal hij scheppen. 

Daar geloof ik heilig in." 
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