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Scherpschutters, één met de rug tegen de
informatiebalie, twee op het balkon boven de
passagiershal, houden de reizigers op Schiphol
voor het vliegtuig naar de VS onder schot.
Mijn zoon bevindt zich onder hen. Ik leun
naast de scherpschutter tegen de balie en
bestudeer hoe hij zijn schiettuig hanteert. Inzwart en bruin ligt het als een geliefkoosde in
zijn handen. Ontspannen, bijna strelend
houden zij het vast. Zijn ogen gaan rusteloos
over het territorium dat het zijne is. Mijn
zoon valt onder zijn vuurgebied. Later na de bagageafgifte onder de koffie overwegen we of
je onder die voorwaarden nog in een Amerikaans toestel wilt vliegen. Amerikaanse angst voor
Iraakse aanslagen op nationale belangen in juli jongstleden.
Sinds de bezetting van Koeweit zijn de scherpschutters weer paraat. Met honderdduizenden
nu en ze houden ook mijn belang in het oog, wordt er gezegd. Want Lubbers zegt dat hij de
aanpak van Bush geheel steunt. Intussen richten mediamensen hun apparatuur op gijzelaars,
mannen vooral, van wie de vrouwen en kinderen naar huis konden gaan. Vanwege de
arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen. Werknemers die verplicht waren een nietJoodverklaring af te geven voor hun verblijf in Koeweit, heten nu gijzelaars en zijn door
Saddam Husein tot slachtoffers en door de media tot prooi gemaakt.
Minister Ter Beek verwijt de Iraakse eerste minister gijzelaars tot handelswaar te maken. Het
zelfde nieuwsbericht meldt dat oliebaronnen de benzineprijzen laten zakken tot het peil van
vóór de inval, vanwege de verwachte vrijlating van de gijzelaars voor 25 maart. Mensen en
benzine, uitwisselbaar en handelswaar. Bisschoppen van God’s own country verklaren een
oorlog tegen Irak gerechtvaardigd als alle vreedzame middelen falen om de oorspronkelijke
toestand te herstellen.
Onze Raad van Kerken is tegen een oplossing met oorlog in de Golf. Roept ze tegelijkertijd de
militairen op hun schepen te verlaten? De vrouwen hun zonen en geliefden thuis te houden?
De Rotterdamse havenarbeiders de schepen met het Amerikaanse wapentuig niet te
bevrachten?
De overkill aan Amerikaanse strijdgassen van 30.000 ton in het Golfgebied is in elk geval
toereikend om te zijner tijd ook mij te bereiken.
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