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Voorwoord
Het boek en de titel dat hier voor u ligt zal u bekend voorkomen.
Althans dat denkt u. En u heeft volkomen gelijk. Dit boek lijkt heel
sterk op een autobiografisch boek dat ruim twintig jaar geleden is
geschreven. Het gaat beiden over een arts die ontslagen wordt en
daarmee het begin van de ellende over het gezin en hun enige
dochter afroepen. In beide verhalen gaan de families naar het
geboorteland van de ontslagen arts, waarna de relatieproblemen in
dat land beginnen. Maar omdat ook dit boek dat voor u ligt geen
fictie is maar het een echte autobiografie betreft, is (zoals ze dat in
de film vrijwaring vaak plegen te zeggen) “iedere gelijkenis met
bestaande personen of gebeurtenissen puur intentioneel”. En juist
daardoor is de gelijkenis met het reeds eerder uitgebrachte boek
puur toeval. Oftewel, dit boek is hoewel het een vernieuwde kopie
lijkt van het eerder verschenen boek, absoluut geen plagiaat. Het
betreft ook geen “sequel part II” of “the return of”, zoals Hollywoord
zijn successen uitmelkt. Het in dit boek beschreven verhaal is immers
niet ontsproten aan de fantasie van de auteur, maar eveneens een
autobiografie, gebaseerd op echte en controleerbare feiten die
daadwerkelijk zijn gebeurd. Met echt bestaande mensen van de
familie Hofstede-Yilmaz. Volkomen onafhankelijk van wat de familie
Mahmoody decennia eerder is overkomen. En toch zo herkenbaar.
De overeenkomsten uit de USA-Iran versie uit 1984 en de 25 jaar
latere EU-Turkije versie uit 2011 zijn zeer opvallend. Juist door deze
opmerkelijke gelijkenis wil de auteur u eerst wijzen op de 1984
versie, alvorens u zijn boek gaat lezen. Hieronder volgt een
samenvatting van het boek van Betty Mahmoody, zoals deze op
Wikipedia staat. Daarna wordt u uitgenodigd om dit nieuwe verhaal
anno 2012 te lezen. U zult opnieuw verbijsterd en nog meer
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gechoqueerd zijn! Hoe bestaat het? Dit lijkt wel een Kafkaiaanse
nachtmerrie. Hoe is zoiets vandaag de dag toch nog steeds mogelijk?
De auteur/hoofdrolspeler in dit boek anno 2012 kende het verhaal
anno 1984. Hij had samen met zijn vrouw de film uit 1991 met Sally
Field gezien en er nog grapjes over gemaakt.
- “Nou durf je zeker niet meer met mij mee naar Turkije, he?” vroeg
zijn Turkse vrouw hem toen nog plagend.
En de hoog opgeleide, voldoende gewaarschuwde, maar wat naïeve,
zijn vrouw volledig vertrouwende Nederlandse man antwoorde haar:
- “Schatje, zoiets zal ons toch echt nooit overkomen!”
Niets was minder waar! En het kon zelfs nog erger…
Deze samenvatting is de bewerking van juli 2012 door Wikipedia onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding.
Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Not Without My Daughter (Nederlandse vertaling: In een sluier
gevangen) is een autobiografisch boek van de Amerikaanse schrijfster
Betty Mahmoody. In het boek beschrijft ze hoe ze door haar man, de
arts Sayyed Bozorg (Moody) Mahmoody, tegen haar wil met haar
dochtertje Mahtob in 1984 in Iran werd vastgehouden. Het boek is in
1991 verfilmd onder dezelfde titel. In 2002 verscheen een
documentaire Lost Without My Daughter die de geschiedenis
beschrijft vanuit het oogpunt van Moody.
Betty Mahmoody wordt door haar echtgenoot Moody overgehaald
om samen met hun dochter Mahtob zijn familie in Teheran te
bezoeken. Betty twijfelt aan een reis naar het Midden-Oosten maar
Moody zweert op de Koran dat ze na twee weken probleemloos
terug zullen keren in Amerika. Het gezinnetje reist naar Teheran,
waar Betty direct verplicht wordt een chador te dragen.
12
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Eenmaal in Iran vertelt Moody haar dat hij is ontslagen uit het
ziekenhuis, waar hij overigens al voortdurend door zijn collega’s was
gediscrimineerd. Moody is een aanhanger van Ayatollah Khomeiny
en wil in het revolutionaire Iran blijven. Hij neemt alle paspoorten en
creditcards in beslag en deelt Betty mee dat ze zich maar moeten
aanpassen. Mahtob kan maar beter moslim worden en daarmee is
het einde discussie. Betty beseft dat ze geen kant uit kan, want als ze
van Moody scheidt, zal hij de volledige voogdij over Mahtob krijgen.
Voorlopig kan het gezin bij Moodys zus Ameh Bozorg wonen, een
vrouw aan wie Betty een grondige wederzijdse hekel heeft. Ameh
Bozorg en de rest van de familie behandelen Betty met minachting
en Ameh zelf heeft de onsmakelijke gewoonte om haar neus tijdens
het wassen met Bettys chador te snuiten. Bovendien is het
huishouden onhygiënisch, maar klachten bij Moody leiden tot
irritatie. Moodys fanatisme dat in de V.S. al zo nu en dan boven was
gekomen in discussies met zijn vrienden komt nu volledig tot uiting.
Moody slaat zijn vrouw nu ook.
Betty, die zelfs niet mag telefoneren, probeert wanhopig een uitweg
te vinden. Ze vlucht uiteindelijk met haar dochter naar de Zwitserse
ambassade, die een Amerikaanse sectie heeft (de V.S. hebben
immers sinds de gijzeling van 1979 geen ambassade meer). Daar
wordt Betty echter medegedeeld dat ze niet kan worden geholpen.
Volgens Iraans recht is de vrouw van een Iraniër namelijk ook een
Iraanse, en kan een Iraanse vrouw slechts het land verlaten met
geschreven toestemming van haar man. Thuisgekomen wacht haar
een woedende Moody, die dreigt haar te vermoorden als ze weer zo
lang wegblijft.
13
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Betty besluit Moodys wantrouwen te sussen door zich positiever op
te stellen. Ze volgt Koranstudies waar ze een tot moslim bekeerde
Amerikaanse leert kennen, en ze heeft zelfs weer seks met Moody.
Deze laat op zijn beurt de teugels iets vieren en staat uiteindelijk toe
dat ze bij een ander familielid gaan wonen. Ondertussen zoekt
Moody werk maar kan geen baan op zijn niveau krijgen. Bovendien
beklaagt hij zich over het gebrek aan hygiëne in het Teherans
ziekenhuis. De frustratie uit zich in fanatisme dat uiteindelijk zo ver
gaat dat ook Moodys familie het te ver vindt gaan. Door de relatieve
vrijheid kan Betty wel contact leggen met een winkelier die een
schakel vormt in een ondergrondse organisatie die mensen Iran uit
smokkelt.
De zaak wordt ironischer wijs versneld door de Amerikaanse IRS
(belastingdienst) die wegens de oplopende belastingschulden en
boetes beslag op het huis van Betty en Moody in de Verenigde Staten
dreigt te leggen. Moody wil het huis snel te gelde maken en wil Betty
hiervoor naar de Verenigde Staten sturen, al is het officiële
voorwendsel dat Betty afscheid mag nemen van haar vader die
stervende is. Ze zal dan het huis en alle andere bezittingen moeten
verkopen, de opbrengst na betaling van de belastingen naar Iran
sluizen, en vervolgens terug moeten komen. Mahtob blijft uiteraard
in Iran, zodat Betty als ze zou willen ontsnappen haar dochter nooit
meer terugziet. Wanneer Betty bezwaar maakt tegen het feit dat
Mahtob niet mee mag, slaat Moody haar opnieuw en dreigt opnieuw
haar te vermoorden. Betty besluit daarom dat nu de tijd is om met
Mahtob te ontsnappen, en loopt met Mahtob van haar man weg.
Via Tabriz en Iraans Koerdistan steken Betty en Mahtob met een
Koerdische gids over naar Turkije. Via de Amerikaanse ambassade in
Ankara keren ze terug naar de Verenigde Staten.
14
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TURKIJE
2011
30 Juni (15:00u)
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GPS: 39.xx – 32.xx (Yaşamkent- Ankara – TR)
DTG: 30.06.2011, 15.00 CHARLIE (12.00 ZULU)
Als eerste stapte ik naar binnen. Ik werd niet geduwd, ze lieten
me gewoon voorgaan. Verstandig van ze. Door iets achter te blijven
hadden ze immers meer overzicht over de situatie en was de
vluchtweg afgesloten. En het maakte mij wat onzeker want ik kon
niet waarnemen wat er achter me gebeurde, omdat de wand
tegenover mij niet spiegelde. Zouden het professionals zijn of waren
ze gewoon beleefd? Ze hadden me geen handboeien omgedaan. Dat
was hun eerste fout. Goed bedoelt natuurlijk, want zij begrepen er
ook niets van. Ze hadden echt heel goed door dat het aan hen
opgediste verhaal van mijn –vanaf dat moment ex– vrouw en haar
advocaat aan alle kanten rammelde. Ze waren waarschijnlijk ook
bang voor de mogelijke internationale implicaties. Het gebrek aan
communicatiemogelijkheden door de taalbarrière had daarvoor
gezorgd. Geen van beiden wisten we wat we van de ander konden
verwachten en wat we met deze situatie aan moesten. Mooi, dan
waren we allebei onzeker. En dat werkte dan precies in mijn
voordeel, want ik was getraind om onder onzekere en onbekende
omstandigheden optimale prestaties neer te zetten.
Daarna stapten ook zij door de schuifdeuren naar binnen. En
vervolgens maakten ze hun tweede fout. In een automatisme
draaiden ze zich om met hun gezicht naar de uitgang en dus met hun
rug naar mij. Of waren ze omgedraaid omdat ze onzeker waren en
mij niet rechtstreeks wilden aankijken, zo dicht op elkaar staand in de
kleine ruimte? Ik kon me de eerste keer nog herinneren dat mij dat
overkwam. Het was op de SROKI, de School Reserve Officieren en
Kader Infanterie, te Ermelo. Ik was negentien jaar, net begonnen aan
mijn militaire dienstplicht, en wilde graag commando worden. Ik had
17
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mijn VRA (Verzoek-Rapport-Aanvraag) vrijwel direct na binnenkomst
in tweevoud ingediend. Als je dan toch je studie en carrière moest
onderbreken, omdat ik niet “onmisbaar was als stagiaire bij een
socialistische politieke partij”, zoals sommige dienstontduikers die
later nota bene minister van defensie werden zichzelf met hun
narcistische megalomanie en anti-sociaal egoïsme wel beschouwden,
dan kon je er maar beter het beste van maken en het als een kans
zien om je verder te ontwikkelen. Zoals de in de vorige eeuw
wereldberoemde voetballer Johan Cruiff met hele wijze woorden
voor een jongen uit de Amsterdamse Jordaan pleegt te zeggen: “Elk
nadeel heb zijn voordeel”. Een waarheid als een koe (en onze
Hollandse koeien hebben wat dat betreft een van export-kwaliteit
zijnde buitenlandse reputatie), gelijk de vaststaande 3e wet van
Newton “actie = – reactie”. Onontkoombaar. Kismet.
Mijn commandant van compagnie A was zelf een oudcommando en wilde, na de verhalen door mijn pelotons luitenant
over mij, eerst zelf wel eens zien wat voor vlees hij in de kuip had,
alvorens hij mij zou willen doorsturen naar het KCT, het Korps
Commando Troepen in Roosendaal. Hij was iets langer dan ik ben
met mijn 1.85 meter en hij stond met zijn neus letterlijk tegen mijn
neus aan, zoals dat ook te zien is op die wervingsposters van de USmarines.
- “Zo, dus jij denkt dat je goed genoeg bent om bij het Korps te
kunnen dienen?”
Van nature koester ik mijn persoonlijke ruimte en ik zal in een
rij voor de kassa altijd gepaste afstand houden van mijn voorganger.
Maar ik gaf geen krimp, week geen millimeter naar achteren, keek
met mijn felle Arisch blauwe ogen recht in die van hem en brulde
terug
- “Jawel, majoor!”, zonder mijn neus ook maar een seconde van
zijn neus af te halen.
18
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Dat was overigens de laatste keer dat ik zo dicht op een vreemde
(man) stond, hoewel ik voor mooie vrouwen natuurlijk altijd wel een
uitzondering wil maken. Wanneer ik bijvoorbeeld op het vliegveld in
een groep sta te wachten wiegel ik voortdurend lichtjes met mijn
rugzak van links naar rechts, torderend over mijn ruggengraat. Dat
doe ik om te voorkomen dat mensen in de rij achter mij (en dus
buiten mijn gezichtsveld) ongemerkt aan mijn rugzak kunnen zitten.
Van een bewegend object een rits openen zonder opgemerkt te
worden is immers niet makkelijk. Ik zou het zeker voelen. En dat
gedraai, waardoor de mensen achter mij een rugzak tegen hun
gezicht aan konden krijgen, zorgde er voor dat niet alleen in de rij
voor mij (mijn eigen keus), maar ook achter mij (de door mij bij de
anderen afgedwongen keus), mijn persoonlijke ruimte gewaarborgd
bleef via een gepaste afstand.
Maar wat voor reden ze ook hadden gehad om zich om te draaien,
feit was dat ze allebei met de rug naar mij gekeerd stonden. En dat
was een beginners-blunder, hoewel ze er ervaren genoeg uitzagen en
dit waarschijnlijk niet hun eerste arrestatie was. De mijne wel, dus
wie was hier de beginneling? De schuifdeuren gingen dicht, de val
onvermijdelijk sluitende. Tergend langzaam kropen de deuren naar
elkaar toe, alsof de stroom weer eens was uitgevallen en alleen de
basis functies op de back-up-batterij nog draaiden totdat het
aggregaat zou aanslaan en de elektronica automatisch zou worden
gereset. Of was dit nou de adrenaline stoot waardoor je alles, gelijk
het stripboekkarakter The Flash met de snelheid van het licht
waarnam, en zoals ze ook vaak zeggen dat je in de paar seconden
voor je dood je hele leven de revue ziet passeren? Waarschijnlijk het
laatste. Sinds de gebouwen van ons pas neergezette complex
inmiddels allen waren aangesloten viel de stroom nog maar zelden
uit. De lift draaide gewoon op volle toeren. En ik ook.
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Het getal boven in het controlepaneel gaf [11] aan. Het nummer
van de verdieping van ons appartement in blok 6. We hadden de
rechter lift gekregen die iets kleiner was dan die in de linker schacht.
De agent aan de linkerzijde bij de deuren drukte op knop [0] op het
controlepaneel. Dat was hun derde fout. De hoofduitgang van de lift
bevond zich op [-1]. Dat was een truc van de aannemer geweest. Van
bouwtoezicht hadden ze toestemming gekregen om maximaal
veertien verdiepingen te bouwen. Door het tellen te beginnen met
min één konden ze zo in feite vijftien lagen realiseren en zich toch
aan de voorschriften houden. Dat is weer mooi zeven procent extra
omzet op hetzelfde grondoppervlak.
Ja, ondernemerschap in Turkije biedt veel kansen, reden waarom
Turkije 7% groei doormaakte terwijl de rest van de westerse wereld
momenteel in een diepe economische crisis was beland. Flexibiliteit
en pragmatisch handelen is hier nog mogelijk, terwijl de vastgelopen
bureaucratie en controlezucht van de westerse overheden hun
landen had doen verstikken en economisch compleet op slot hadden
gezet. Dat was ook een van de beslispunten die we hadden
meegewogen in het bepalen van onze motivatie om eind 2009 vanuit
Nederland naar Turkije te gaan. In de SWOT analyse (StrengtWeaknesses-Opportunities-Threats) wonnen de kansen het van de
bedreigingen. Althans dat dacht ik toen. Maar eerlijk is eerlijk, ook nu
zijn de kansen hier nog volop aanwezig.
De stand was 3 – 0. Ik heb nooit iets met teamsporten gehad. Maar
tot nu toe was dit een thuiswedstrijd. Drie fouten van de agenten
tegenover nul van mij leverde een voorsprong op in mijn voordeel. Of
je dat in dit geval moest scoren als 3 – 0 of juist als min-3 – 0 maakte
mij niet uit. Ik had tijdelijk een voorsprong gekregen en wilde die zien
te behouden.
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De lift had zich in beweging gezet en boven het controlepaneel
wijzigde de [11] in [10]. Verdorie, 8% van mijn tijd verspild met het
opmaken van mijn gedachten, zonder enig vruchtbaar resultaat. Niet
effectief. Denk. Val terug op je training. Bij een dreigende
gevangenschap liggen je beste kansen, net als bij een hartaanval, in
de eerste minuten. Er heerst nog chaos. Het systeem is nog niet
geactiveerd. De procedures zijn nog niet in werking gesteld. Eerst
moet de strategie bepaald worden. Gekozen welke richtlijnen
moeten worden nageleefd. Wie de jurisdictie heeft en de beslissende
instantie is. Welke opdrachten moeten worden ontvangen of zullen
worden gegeven. Dit moment van chaos is je beste kans. Doordat jij
getraind bent kun je die onzekerheid voor jezelf gebruiken en
blindelings terugvallen op de aangeleerde routine. Je hoeft niet eerst
eens af te wachten om te kijken wat er misschien kan gaan gebeuren.
Je handelt geheel zelfstandig naar de vigerende omstandigheden,
zonder enige instructies van bovenaf. Nunc aut nunquam, nu of
nooit, het motto van de commando’s. Jij bent de expert op het
gebied achter de vijandelijke linies. Onzichtbare exfiltratie is jouw
kracht. Benut die. Denk.
Een vast onderdeel in de ECO (Elementaire Commando
Opleiding) is de training bij de Militaire Inlichtingen Dienst, de MID.
Na eerst een week op survivaltraining te zijn geweest, in mijn geval in
de Biesbosch –een groot waterrijk gebied zonder inwoners,
geïsoleerd op een eiland trachten te overleven van wat de natuur je
te bieden heeft- en vervolgens een uitputtende mars te hebben
doorstaan, om daarna met complete nachtelijke desoriëntatie
doordat de honger, uitputting en vermoeidheid heeft toegeslagen, in
een hinderlaag te lopen. De beperkte briefing aan het begin van de
opleiding was ik niet vergeten: Je zult gevangen genomen worden,
door de MID ondervragingstechnieken op je afgevuurd krijgen en
daarbij verblijven in een soort kamp, zoals we die tegenwoordig
21
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kennen van Guantánamo Bay. Voeten en handen gebonden. Zak over
je hoofd. Ellendige herrie uit de luidsprekers. Slapen is onmogelijk en
wordt je ook niet toegestaan. Zodra je maar even dreigt in te
doezelen komen de bewakers op je af en dwingen ze je kniebuigingen
of andere vervelende oefeningen te doen. Zolang je je maar
oncomfortabel voelt en niet gaat slapen. Slaap, honger, dorst,
vermoeidheid, pijn (al is het maar van de ongemakkelijke houdingen).
Dat staat je nu ook te wachten. Of misschien nog wel erger…
In 1978 had ik de film Midnight Express gezien. Dat was het
waargebeurde, maar gedramatiseerde, verhaal van de Amerikaanse
Billy Hayes die tussen 1970 en 1975 in een Turkse gevangenis had
gezeten omdat hij drugs uit Turkije wilde smokkelen. In die jaren
daarvoor had ik op de middelbare school ook wel eens
geëxperimenteerd met het roken van hasjiesj. De zeventigerjaren
waren nu eenmaal zo’n tijdperk. En zelfs de Amerikaanse president
Barack Obama, die drie jaar jonger is dan ik ben, heeft die tijd ook
bewust mee gemaakt. Die film over het Turkse gevangenisleven had
op mij destijds veel indruk gemaakt. Niet voor niets lette ik nog
steeds altijd goed op mijn bagage bij grensovergangen en wiegde ik
met mijn rugzak. En niet voor niets had de film twee Oscars
gewonnen en de diplomatieke verstandhouding op scherp gezet.
Maar waar gebeurd of overdreven, dat wilde je in ieder geval niet
meemaken. Die les had ik toen al begrepen en was ik ruim 30 jaar
later nog steeds niet vergeten.
De [10] boven het controlepaneel sprong op [9]. Denk! De
situatie waarin ik was beland was onwerkelijk. Het leek alsof ik van
buitenaf tegen me zelf aankeek. Dit was geen lucide droom of een
schizofrene dissociatie. Ook geen vage “astrale uittreding”, maar
simpelweg zelfprotectie in een reële noodsituatie. Ik stond er
helemaal alleen voor en de enige die me kon en moest beschermen
22

Not Without My Daughter – a New Father’s Version – Anno 2012

was ikzelf. Mijn broeders hoeder, dat was ik. “Sergeant Hofstede!
Help hem!” Hij heeft niemand anders. Wat is jouw advies? Hoe loste
jij het op in 1979? Jij was toen de enige van heel jouw peloton die
wist te ontsnappen aan de hinderlaag van de MID. Jij liep toen
achteraan, zoals het kader altijd deed, en had daardoor enkele
seconden de tijd vanaf het moment dat de overval actie begon. Dat
was net genoeg. Die tijd heb je ook nu. Wat was je ook alweer
geleerd, nee, erin gestampt om nooit meer te vergeten? In een zo’n
vroeg mogelijk stadium vluchten. Geef ze geen tijd om je
aanwezigheid op te merken en te registreren. Voorkom dat je het
circuit binnengaat. Blijf ze voor. Eenmaal binnen dan hebben ze je te
pakken, en wordt de kans om nog te kunnen ontsnappen sterk
gereduceerd. Laat het niet zo ver komen. Het was je toen ook gelukt.
Dat gaat je nu weer lukken.
Ook toen had jij het geluk van een thuiswedstrijd. Die
hinderlaag was in de bossen van Vught. Daar was jij kind aan huis. Je
had daar als kind al veel gezwommen in de Ijzeren Man, toen je in het
zomerverblijf van de buren op de boerderij in Cromvoirt verbleef. Als
puber had je daar veel met de brommer door de bossen
rondgereden. Jij speelde daar ieder weekend keyboard met die
Molukkers van jouw muziekband. Je kwam daarom iedere week in
het Lunetten-kamp, een voormalig concentratiekamp uit de Tweede
Wereldoorlog, waar jouw Ambonese vrienden in 1948 “tijdelijk”
waren ondergebracht en dertig jaar later nog steeds “tijdelijk”
verbleven. Geen wonder dat ze in 1977 meer drastische methoden
uithaalden om aandacht voor hun situatie te vragen. Wanhopige
pogingen zoals bij Wijster en de Punt waren vanuit de wetenschap
van hun (net als in mijn eigen situatie, door de incompetente en
onverschillige Nederlandse overheid veroorzaakte) omstandigheden
begrijpelijk. Maar ook toen al stak de Nederlandse regering geen ene
poot uit om haar burgers in nood te helpen.
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De conclusie die Sylvester Stallone later in 1982 als Rambo in
zijn actiefilm First Blood zou trekken was juist: dit was jouw terrein. Jij
bepaalde hier de regels. Als enige wist je toen van de MID te vluchten
en gebruikte dat moment om met de vijf gulden die je in je sok had
verstopt een frietje en kroket te halen bij het plaatselijke KMT, het
Katholiek Militair Tehuis. Ze keken daar raar op, toen jij volkomen
verwildert, een week lang niet geschoren, met je camouflageschmink nog op en de modder uitgesmeerd over je tenue, tussen die
half-watjes-blenco-baretten voor het afhaalbuffet stond. Maar wat zij
dachten zou jou een zorg zijn. Als je maar weer snel genoeg weg was,
voordat iemand vragen zou gaan stellen en jouw locatie misschien
zou gaan doorgeven. Nee, ook zij wisten toen niet wat ze met die
situatie aan moesten. Maar het gaf jou wel de kans om snel je eten
naar binnen te proppen en net genoeg calorieën te kunnen nuttigen
om de daarop volgende ondervragingen, waar je omwille van jouw
training vrijwillig naar terug keerde, beter te kunnen weerstaan.
Dat gaat je nu ook lukken. De politie heeft geen idee waar ze
zijn, maar jij kent alle trappen, je weet in welke richting de deuren
openen, je kent de ondergrondse uitgangen van de parkeergarages.
Jij kent ook de omgeving buiten jouw complex omdat je hier veel
hebt rond gelopen, gerolschaatst, gestept en gefietst. Met je dochter,
op weg naar de speeltuinen, “geheime gangen” explorerende wat je
dochter fantastisch spannend vond, of op je eentje wanneer je
boodschappen ging doen, of je naar je werk moest. Dat intel
verzamelen deed je toen niet voor niets, Gebruik het. Dat voordeel is
nu gelijk aan twee-en-dertig jaar eerder, toen in 1979. Je kunt het…
De [9] sprong op [8]. Ik werd door mijzelf wakker gebruld.
“Sergeant Hofstede! SitRep!” (Situatie Rapport).
- Wie? Jij tegen slechts twee politie agenten. Voor zover je weet
verwacht je geen steuntroepen buiten het gebouw. Er zijn geen
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politiehelikopters beschikbaar. Misschien van het leger, maar voordat
die is ingeschakeld zijn ze toch veel tijd verder. En aan hun infra-rood,
als dat überhaupt al standaard in hun toestellen zit, zullen ze niet
veel hebben. Het is 35 graden buiten en het verschil met een lichaam
van 37 graden is daarmee niet waarneembaar. Met jouw training kun
je deze mensen ontlopen.
- Wat? Dreigende gevangenneming. Ze hebben je nog niet, ook
al denken zij van wel. Jij gaat de minuten van de eerste fase
gebruiken in je voordeel. Je schakelt deze twee uit en smeert hem,
voordat ze begrijpen wat hen is overkomen.
- Wanneer? Gebruik hun derde fout. Ze hebben op [0] gedrukt.
Dat is een woonlaag. Niet de hal met de hoofduitgang. Als de deuren
open gaan zullen zij verbaasd zijn. Ze zullen tegen een blinde muur
aankijken. Ze snappen het niet. Ze weten niet wat ze moeten doen.
Ze letten niet op jou. Dat is jouw, misschien wel enige, moment om
aan te grijpen.
- Waar? Via de ondergrondse garage en gangenstelsel van het
complex. Jij hebt de sleutel van de zware, versterkte toegangsdeur
tot de garage. Jij kunt er wel door. Zij niet. Daarmee kun je hen
vertragen. Neem van de 0e verdieping de trap aan de linker zijde naar
beneden. Deze weg is korter dan die aan de rechter zijde. Bovendien
staan deze deuren open, tegen de brandvoorschriften in, om het
gebouw door te luchten in deze zomerse hitte van 35 graden. Je
houdt de juiste sleutel in je rechter hand in de aanslag, springt over
de armleuning heen in een bocht naar rechts, gooit de dubbele
branddeuren achter je dicht, en zorgt dat je de zware garagedeur, na
deze met de sleutel te hebben geopend, achter je in het slot dicht
trekt. Daarna pak je, via de trap bij de generator van blok 10, de zuiduitgang die niet bewaakt is en gewoon open staat vanwege de
bouwvakkers die daar met hun apparatuur en machines af en aan
rijden. De politie zal je bij de hoofd uitgang in het noord-oosten gaan
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zoeken. Daarmee verliezen ze opnieuw kostbare tijd. Jij gaat zuidwest. Het centrum in, in plaats van uit.
- Hoe? Moet je de agenten eerst uitschakelen? Met Tae-KwonDo gaat dat niet lukken. Je mag dan wel een zwarte band hebben, je
bent intussen wel heel wat jaartjes ouder. Bovendien heb je
minimaal anderhalve been lengte nodig voor één persoon. Voor twee
man het dubbele. Die ruimte is er niet in deze lift. Wat dan? De
dichtstbijzijnde in een wurggreep pakken? Wat doe je dan met de
andere? Je moet ze immers beide in bedwang weten te houden.
Gebruik hun fout nummer twee: ze staan met hun rug naar je toe. Ze
zijn klaarblijkelijk allebei rechtshandig. Hun holster zit rechts en is
niet vergrendeld. Je kunt zo een wapen pakken. Dat heb je toch al
nooit begrepen, want vaak hebben in de drukke bussen, daarom
heten ze dolmuş – van het Turkse woord vol-, politieagenten voor je
gestaan, die je zo, zonder enig probleem, zou kunnen overmeesteren.
Klaarblijkelijk zijn ze niet voorbereid op terrorisme. Ze gedijen nog op
de schrik van de militaire overheersing van voor 1980. Burgers zijn
bang voor de militairen. Ze verwachten jou actie als burger niet. Wat
voor wapens zijn het? Niet de Browning 1911 of Mark III, de Glock, de
Amerikaanse Colt of de Duitse Walther PPK of P5 die jij kent. Er zit
wel een magazijn in. Maar zou deze ook gevuld en onderhouden zijn?
Kun je op de werking van de veer vertrouwen? Zit de veiligheidspal
standaard linksboven of is die ambidexter? Tuimel of schuif? Ben je
überhaupt bereid om het wapen te gebruiken? Want anders heeft
dreigen geen zin. En zoja, wat is het effect daarvan in zo’n kleine
ruimte? Is er gevaar voor ricocheren?
Inmiddels was de lift de vijfde verdieping gepasseerd. Je bent
ruim over de helft. Je tijd dringt sergeant Hofstede. Wat is je
conclusie? Welke strategie ga je volgen en welke tactiek wil je
gebruiken? Denk eraan, het is geen oorlogstijd. Turkije en deze
agenten zijn niet jouw vijand. En als het hommeles wordt zal jij niet
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worden ondersteund door je eigen overheid of back-up troepen. Als
je de weg van de vlucht kiest is er geen weg meer terug. Niet
figuurlijk en niet letterlijk. Je staat er dan helemaal alleen voor. Niet
dat dat erg is. Jij bent getraind in zelfstandig opereren achter
vijandelijke linies. Maar besef wel: geen weg meer terug betekent dat
je alles achter moet laten. Je kunt niets meenemen en na zo’n stunt
waarschijnlijk later ook niet meer zelf ophalen of door anderen laten
ophalen. Al je geld en spullen kwijt zijn is tot daar aan toe. Maar wat
betekent dat voor je dochter? Dat is niet onderhandelbaar en zelfs
volkomen onbespreekbaar. Jouw dochter komt eerst. Je hebt haar
beloofd om haar altijd te zullen beschermen. Je kunt haar niet
achterlaten
bij
die
gestoorde
paranoïde-psychopathische
schoonfamilie van je. Vluchten is geen optie, je zult moeten vechten!
De cortisol geïnduceerde fight-flight respons was gekozen…
De [3] op het controlepaneel van de lift veranderde in [2].
Nieuw plan. Plan B. Nu zelf vluchten, en daarmee je kind achterlaten,
geen optie is moet je snel overschakelen op een nieuwe strategie. Je
kon nog steeds ontsnappen en de verwarring van het moment
gebruiken om je kind op te halen van school en haar mee te nemen.
Maar was ze wel op school? Je had al vijf weken geen contact meer
met haar gehad. Was de zomervakantie van de school al begonnen?
Als haar moeder, jouw klaarblijkelijke ex-vrouw, om deze tijd –
waarop ze normaliter ons kind moest ophalen- hier was, dan kon
jouw dochter niet op school zijn, nietwaar? Waar was ze dan? Had jij
voldoende intel om die situatie te beoordelen? Nee. Kon je snel aan
die informatie komen? Nee, niet op korte termijn. En daarna zouden
de toegangswegen tot haar zeker bewaakt worden. Niet dat dat erg
was, maar het maakte de zaak wel gecompliceerder. Stel dat het je
bijtijds lukt om haar mee te nemen. Wat doe je daarna? Het land
uitkomen, ook met zijn tweeën, zou geen probleem zijn. Jij was de
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expert. Je hebt een PPL, een private pilot license. Dus vliegen was een
mogelijkheid. Je hebt weliswaar geen vaarbewijs, maar als Fries
zijnde en kind van ouders die dol waren op watersport, kon jij
waarschijnlijk beter om gaan met elk vaartuig, dan welke
gebrevetteerde dan ook. Autorijden was al helemaal geen probleem
met je vele honderden duizenden kilometers ervaring. En ook een
combinatie inclusief openbaar vervoer en lopen, waarschijnlijk onder
deze omstandigheden de veiligste methode, was voor jou goed te
doen. Je had in de krant gelezen over de aanleg van versterkingen
aan de grens met Griekenland. De EU wilde dat, maar dat was voor
Turkije geen hoge prioriteit, aangezien zij immers zelf bij de EU wilde
aansluiten en juist de grenzen verwijderd willen zien.

De watergrenzen waren een makkie. Vanuit Bodrum zat je
binnen een uur op het Griekse eiland Kos. Die route had je al eens
eerder genomen. Maar die was te voor de hand liggend. Als ze je
zouden gaan zoeken, en natuurlijk zouden ze dat doen, dan was naar
het noorden via de Zwarte Zee, of naar het Oosten via Irak
waarschijnlijk de beste richting en de laatste die ze verwachtten.
Goede stunt ook, omdat je aanvankelijk vanuit jouw complex zuidwest was gegaan en ze na hun eerste teleurstellende zoekactie in het
begin niet meer in noord-oostelijke richting zouden gaan zoeken.
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De [2] veranderde in [1]. Nog maar één verdieping te gaan
totdat de deuren zouden openen. Je moet nu je besluit nemen. Dit is
je laatste kans. Stel je gaat voor plan B. Wat zijn dan de
consequenties? Het ontsnappen zou je zeker lukken. Maar dan? Op je
eigen overheid vertrouwen zal niet gaan. De Amerikanen, zoals in het
geval van Mahmoody, leveren hun staatsburgers niet uit. Ze houden
zich eigenlijk aan geen enkele internationale afspraak. Ze erkennen
het ICC, het Internationale Strafhof in Den Haag niet eens. Ook
landen als China, Rusland, Turkije en zelfs Duitsland leveren hun
staatsburgers niet uit. Maar de Nederlandse overheid kun je absoluut
niet vertrouwen. Die zullen vooraan staan om hun burgers over te
dragen indien de bobo’s daarmee zelf weer aan een leuk
internationaal pretbaantje kunnen komen. Zij zijn er immers niet
voor het volk, het volk is er slechts voor hun eigen carrière. Wat dat
betreft is er sinds het feodale stelsel niet veel veranderd en is het
leven alleen maar nòg onbetaalbaarder geworden. In plaats van aan
slechts één Koning de tiende penning te moeten afdragen moeten we
nu al die kleine machtspotentaatjes, die zich op een
ambtenarenpositie hebben ingenesteld en hun veilige positie niet
zullen riskeren, voeden. Van die zijde heb je dus niets te verwachten.
Zodra je terugkeert in Nederland en je jouw dochter Rojin inschrijft
op een school zal de politie of Interpol meteen voor je deur staan om
haar van je af te nemen en terug te sturen naar Turkije. Daarmee win
je niets, integendeel. Je maakt het daarmee alleen maar erger. Van
de regen in de drup. Je zult nooit meer toegang tot haar krijgen.
Wat dan? Plan C? Eeuwig op de vlucht blijven? Naar een nietuitleveringsland in Zuid Amerika of Azië ofzo? Is dat de toekomst die
je aan je dochter wilt bieden? Geen goede keus. Onverantwoordelijk.
Dat mag je haar niet aandoen. Denk eraan, je moet haar belangen op
29

Not Without My Daughter – a New Father’s Version – Anno 2012

de lange termijn beschermen. Als dat betekent dat jullie op de korte
termijn offers moeten brengen, dan zij het maar zo. Amen.
De [1] veranderde in [0]. Uur U. Het moment van de waarheid.
Denk aan het belang van je dochter. Je kunt dus niet je militaire of
eigen regels toepassen. Dat biedt geen toekomst. Het alternatief? Je
bent jurist, gestudeerd aan Nederlands beste rechtenfaculteit te
Tilburg. Geloof in het rechtssysteem, ook al vertrouw je het niet.
Vincit Omnia Veritas, de waarheid overwint alles. Of zoals het
Nederlandse spreekwoord zegt: Al is leugen nog zo snel, de waarheid
achterhaalt hem wel. Beslis nu. Denk aan wat de VVD-er Bolkenstein
zei: “versla ze op hun eigen terrein, en de overwinning zal
onomkeerbaar zijn”.
Stultum est timere, quod vitare non potest.

Het is dwaas bang te
zijn voor iets dat niet vermeden kan worden. Er daalde een serene
rust over mij terwijl de liftdeuren openschoven. Niet weer vertraagd,
maar met een normale snelheid. Geweldig toch, hoe ik onder stress
telkens op het laatste moment alsnog de optimale oplossing vindt.
Ik had mijn keuze gemaakt. Het belang van mijn dochter gaat
voor alles. Alea iacta est. De teerling is geworpen, of zoals ze bij het
roulette spel zeggen: Rien ne vas plus, verder gaat niets meer. Dit is
het. Inşallah. Deo volente. Zoals God het wil. De
bewustzijnsvernauwing, of was het juist een verbreding, was
verdwenen en ik zei op een vriendelijke toon in het Turks tegen de
agenten dat ze op min één moesten drukken omdat daar de uitgang
was. Ze bedankten me vriendelijk terug, niet wetende welk noodlot
ze toch echt even als een zwaard van Damocles boven hun hoofden
had gehangen…
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