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Maartenonderinvloedvan
allerleinegatieveberichtenin de
mediavan eenCaraïbischparadijs verwordentot eensmetop
het o zo schoneblazoenvan hèt
Koninkrijk der Nederlanden.Er
zit alleenmaarzwart geld, het
zijn allemaaldrugsbaronnen
en de
corruptietiert er welig.Wat
moestenwe er in godsnaammee
aan?
En dan trekt de orkaanLuis
langs,en duizendenmensenworden van het eneop het andcre
momentin ongeluken ellendegestort. En wat doenwe als Nederlandom het eilandte helpen?
Geenmoer!Hocwel.we óturen
wat mannters,we zeggeneen
paarmruoentoe, en we norenvan
Kok dat ook Beatrixzich zorgen
maakt.Maar er komt geennatie
nalehulpactiemet als presentator
onsallcr Linda of voor mijn part
Paulde Lccuw.Er komt riieíeens
zo'n lullig cd+je waarvande op
brengstnaarhet crisisfonds
gaat.
Ik wil de ellendebij de Limburgse watersnood
niet bagatelliseren,
maarik vind de discrepantie
tussende reactiesop die ''ramp'en
de reactiesop dezecatastrofewel
wat erg groot.Ik weetook wel
dat NederlandgrÍug van zijn ko
lonialeverledenaf wil. maaÍnet
doenof cr geenov€rzeese
gebiedsdelen
meerzijn is niet de
,ulstewe8.
Onzemede-Nederlanders
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nodighebbcnbehandelen
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te matevanhvpocrisie.
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zo zou ziin zou
;ln8enver- waarde van het onroerendgoed dat eenillegalendichtheió
van
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d e FNv
heidin Nederlandis noc niet de
I Over een de afdrachten
aanhet Fondssnel- helft (475per
km2).Ov-erigens
is
ler
dan
'niet-werk:gemeenten.
n d i e t a r iein
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waar?En herinnerik me die rustige golfbcwegingwaarmeede
heggemus
zouvliegentoch niet
alstyperendvoór vinken?En
waaÍomkrijgen we nietste horen
over het kenmerkendehoge
'tsiep' vande heggemus,door Petersonin dc bewerkingvan Kist
zo precicsuitgedruktals'geluid
vanfietspomp'?
Waaromnielde mcdedeli-ng
dat
dc heggemustot de weinigeNederlandsevogelsbehoortdie het
helejaar door zingt?Het zou een
troostrijkegedachtekunnenzijn
met herfsten winter voor de
deur.
D IC N AS IN K E ,
Amsterdam

Dc pianist Kecs Wieringa e
t
2 dertien andcre Nedcrlandse
musicizullcn voor de'gewonc'
mensenoptrcdcn tijdcns hct Ba.
bylon Fcstivalin lrak (NRC Ha
dclsblad,l5 scptembcr).Dcnkc
zÊ!
Ervan uitgaandedat ecnzclfdc
pcrg€ntagc'g€wone'
Iraki's gcll
teresscerdis in lvcsters€ muzie
als Nederlandcrsin haaksc mu
ziek. dan kunncn wc dczc klein
grocpin twccënverdelcn:wcl r
niet door Saddamb€taald.Dc
volgclingenvan Saddamzullen
naar hct Fsstival komenom ge
zien tc wordcnof omdatze ger
seldzijn. De anderenverdicne
een maandsalaris.waarvanze r
2 kippcnof 2 kg suikcr kunne:
kopen.Als ze dat d verdiencn
Optredenin Irak
Een kaartje voor de bus naar I
pVlgnzat €r voor de mcestcnr
In het berichtoverNederlnzrtten.
I
I
landsemusicidie in lrak op
Ecn culturccl festivalis nct z<
tredcn(NRC Handelsblad,
l5
misplaatstgeziende armocde
september)staateenaantalonder dc'gcwonemcnsen',alsS
juistheden.De mededelingdat de
dans militaire uitgaventot l9
musiciin het van de Golfoorlog
De wcigeringvan het ministe
bekende,prestigieuzcRashidhovan buitcnlandsezakcn om su
tel logerengeeft het bericht onge- die te verlcnenweerhicldhet
twijfeld wat couleurlocale,maar
Fondsvoor de Podiumkunster
is onjuist.Het NcderlandsDans
(volledigb€taalddoor het mi
Theaterheeft nooit in het Babvtenc van
lon Festivalopgetredcn.De Haarg- Ocw) en andcregeldschieter
wel en ook de
se slagwerkgroep
niet de rcis te bekostigen.Jar
Operavan Lyon en eenaantal
mer, want behalveeenpolitir
Franseen Engelsemuziekensem- economische
is eenculturele
bles.Sindsde Golfoorlogis het
cot tcgcn lrak vele malcn me
bezoekbeperktgebleventot engerechtvaardigd
dan dic inde
kele Arabischelanden,Spanje,
tegen Zuid-Afrika Dit zuller
Italie, Rocmenië,Polcncn verder mecstelraaksc vluchtclingen
vrijwel alle cos-staten,inclusief
me cennzijn, ook at wondàn
Tsjetsjcnië,Rusland,Armenië en
achtcrgeblevcn
familieleden
gchongerd!
Azerbajdzjan.
In het artikel wordt de indruk gcE LLY V AN WANI NG ,
wekt alsofhet ministerievan buiBergcnNH
tenlandsezakenhet bezockals
politiek ongewenstzou betitelcn,
Rouwbendje
maarzo heeft het ministeriezich
tegenoveronsnict uitgedrukt
Op t5 scptemberschrijft H
toenwij fihanciëleondersteuning Canrpsonderde titcl'Rou*
voorde reis aanvroegen.
je' drit hij tijdcns dc wcdstri
Integendeel,de aanvragers
ontvingenecn
Ajar-Rcal Madrid ,,ccn Kru'
voor
brief waarinde ambassadeur
bandjc orr de arm van Over
internationaleculturelebetrekkin- Van der Sar, Rcizigcr en de
genschreef'bcgrip'te hebben
ren" gemist hccft. Finidi's t
vooronze'argumenten'cn 'waardic nog nict bcgravcnwas,I
dering' te hcbbenvoor onze'visie
volgenshcm ,,op dczc avonr
en inspanningen'.
Allccn werd het laatctcaaluut vcrdicnd. Zcl
'op dit momcnt(half augÍstus:
omdat dc rouwcndcAircicc
NvdL) - geziende huidigesinog artr dc wcdrrijd dcclna
tuatie in lrak - onwenselijkgcOm twccërlci rcdcn lijh n
achtom hiervoorfinancieringvan standpuntnict vcrdodigberr
ovcrheidswege
beschikbaarte
bcstondgccn bond tutlco /l
stellen'.Mct de verwijzingnaar
Finidi'r brccr cvcnmin dr c
de toenmaligesituatiein lrak
tijds turscnAjar cn t
werd gedocldop de berichtgcving VanGaal.Als in ccn
naaraanleidingvan het fcit dat
dircclcur
op dat momcntde twceschoonharstok.Ab dczoonsvan de prcsidentnet het
brocrvandc dircctrcur
landhaddenverlaten.De regering gebcuí dat nict, ongcr
bleekdusop dat momentminder
mcdclcvcn,dat binnco
stabieldanmisschien
gedacht.Op drijf aanwczigksn ziiD.
dat momentwashet om ook voor
In dc twccdc phlts ltoudt
onsbcgrijpelijke
redenen
nietop
geenrekeningmct hct doc
portuunom als Buitenlandse
Zadi Gcorge vcikozcn vcrw'
ken geld beschikbaarte stellen.
proccs.Dat hicld in: cclÍ
N E II- V A N D E R LIN D E N .
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coórdinator van het plan
Rouwbandjesvan médcop,

