
lwtrftoch't cloor Marokko, Algerije en Tttneail 

Wat braeht mi jn vrouw en mij er toe om in de zomer van 1963 onze J't18• 
zat te pakken., <Ut$ maandinkomen .met een k.l$i.ne leni.ng te vergroten 
en in Amsterdam- zuid 'b;ij de a.ll1H)Wel na.r Utrecht te gaan staan om 
daàr na zeven weken liften door rctsp. hl&ii , frankrijk, Spanje, 
Marokko , Aláterije, funestl, ltalii., Zwiteexole.n4, Duitsland weer te
rug 'te komen op precicu1 dezelfde wijze, maar wel enkele ervaringen 
rijux-'? ~ . ·· . 
Mijl'l YJ;',UW }lad &.llCU!II Vatr' :fJ«f.\ . jaar huishouden en luie~s wassen •n 
ik van een jaar Duitse f11oaofie stude·ren.. . ";; · . · 
Voes daar\i3 de slechte e'tatalLtcht, de, kol.lde winter en de eertttonig ... 
heid va n alti.jd in hetselfd.e eultu.ux-patroon te leven en er is al e en 
conrplt9.X van motieven. 
Daarbij had een kort be21~ek aan Marokko 5 jaar geled~trl mij ten soort 
grenstrvaring van om3e cultuur gegeven, die ·wij nu samen we1 opnieuw 
wi.lden betleven en toetsen. 
Deze erva.rin.g houdt verband met het intellectueel karakter van onze 
caltuttr, wa!U"·in geen l)l~ata meer is voo~ eèn authentiek: vol.a.l.V«tl\ en 
volltakamat, waarin hóge morele waarden otfioieel domineren zonder dat 
~ij w 1n wel"keli jkh~id bet leven doordringen. Met als gevolg geee.te
lijke \lloedarmoecle , veel neurosen en verdringingsprocessen. 
Deee reie heeft ons in deze menlni veret.•rk:t. 

Q.ue · ~ l~ in Marokko., nadat wij met de boot vanui-t A].aeèirae in 
TaJlSèr ~ijri ., elièlltnt -1 van e•tr'tfederla.nd•• 1.-.i.:Ue. die in J~at~o 
~en plantage 1:8 zit èn de be fl!rlijkste sinaasappelen kweekt, die Wij ooit 
geg.eten hebben. Ons wèrd ungerad:en niet buiten te slapen, omdat de Ma
rol~kanen ~o tll'm zijn en ons du$ graag zttll~rn bestelen. 
Afgazien van he·t feit d~t de Marokkaru.m nog erg dom zijn en ala kinde
rem tege.nover de moderne 'techniek staan, n.tl\rtloor vaak ongelukkeft ge
be,ureJ'I.; zi~ll het vriendelijke menaem, aldus &nS:e lanqenoot. 
Uit deze woorden spreekt de patrtarc'hale,. neerbuigende mentaliteit van 
de kolonisator;. die voortkomt uit een. spon-taan superloritei tagevoel, 
dat hij daselijks door zijn meerdere vakkennis btw&stigd ziet~ 
Wij ktnden iieM iustCïtllftlS no« vaak conert.ateren, naast en w genover die 
andere m«nl'talite1t , diè eelfs dit patria.rehe.le nog te veel gev-raagd 
vindt. 
»ette . NederlandS.· e plantageho-uder betaa.lt ,zijn arabisohe kok1 die van 
• a mtJX1gt.n• ·til u~r tot • s avonds 10 uur puaat moet st aa.n, 4t dirham per 
nitk, een bedr~tg, dat Wdj>'l'~oor ''• nacht slAptin ill ten u&biacb hotel 
betalen. E.n toqh werlc$n de Marokkanen graag bij hEHl\;,• want hij betaalt 
een halve <Iima mèer peX' week dan zijn Franse collctga• si {l dirhwa•70 o.) :~ 
Onr;e re ie sas.t van !anpr nful.r Rabflt, waar w13 tot aiomme verbazing 
van onze Fra:nae autoràobilist niet in èe.n Buropees betel willen over
nachten, maar in een arald.ach b~~>tel in de kasbah. 
Onze :redenen zijn eenvou.disr wij komen voor de arabi•renJ het is boven
dien 6Qedkope r. 
De man t.rek'tl zijn aehoaden op , opent het portior en rijdt weg. 
Wi j begrijpen er niet veel va n, totdat wij in de kasbah komen. 
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Na door winkelstrat·en te zijn gelopen,: die voor Pari je niet onder
·doen, komem we voor ten grote muur 'te staan, die de oude vestins
muur was van de arabiliche koningastad Rabat. la enkele ntinu.'ten b•
reiktn we eén grote poort, die tot de kasbah toegang geeft. 
Op. slag is het stads9eeld totaal veranderd .• In te. genstel~i:~ tot de 
moderne, zonnitie, Eu-ropese wijk met grote terrassen, t~ijtt !I straat
jes nauw, eivol. met mensen en kra.ampjes en zitten hier en daar oude 
mannen de kifi-pijp te roken of zingend te bedelen. 
:B•n vérschil als tusaen e&n moderne en een middeleeuwse s-tad, die 
hie.-. echter tegelijkertijd best9Jln en slechts door eén boge, stenen 
muur gesohei den worden. De muur is meer dan een hist.orie~h monument t 
hiJt symboliseert en rea littaert diJ scheiding, missehien wel de afgrond, 
die er be,ata&t ttAssen d.e EuTapea.neru FrarHién, Iatalianen; Spanjaarden, 
Nederlandera enz. en de Marokkanen, waarvan evenwel de bovenl a ag ook 
in de 'vil le nouvelle' woont, zoa ls men het Europese staclsgedeel te 
noemt. 
Ntl begrijpen we iets van de verbazi .ng van onze automobilist .. 
Als toerist ba~oe k j e ui teraard even de kaebah, :maar daar slapen en 
eten betekent een breuk met je eis;en geme~nsohap, i.e. de Europes.e. 
We he b~n op onze hele reis in N'oord- atri.kn in deee houding •vol hard •, 
·zonder dat de arabierén ooit hi erover verbaasd ~ijn ~eweeat . 
!etek~nt dit dat zij hun gevoelene bet~r weten te · beheèreen of hebMn 
!!ij geen last va n meer- ,en minderwaardigheidscomplexen? 
Walflr.sohi~nlijk beiden. 
Overigens is deze •:Serlijnse muur' in sted.en als Rabat , Marrakecb , 
Makn~s, Flt~ om in dén adem de vier koningssteden te no~men, rua.tt.tl;lrlijk 
gemakkelijk te begrijpen, smdat de. Fransen vanaf het begin van d8se 
__..., w .. _. ai7 .i:n ·at-<idetl---en tund..J.".iankko- rwar comtoli:da:ti:• van h~ 
invloe d s.treefden, a.a n de andere kant van deze oude atad•rmur.en huil 
huizen en kantoren ~r.i jn gaan bouwen. 
:f!oewel je al.s Europees echtpaar niet gemakkelijk conta ct 2:oekt met 
de gesluierde arabisohe vrouw, brGngt het tQtVa l ons in een caff in 
de m4àina in iaba:t1_ waar w~; op uiterst ongedwongen wi~ze gemuei.eee rd 
en gedanst wordt. Hoewel wij aanvanlreli~k apart gezet zijn , kunnen 
wij na een half uur het hart va n de mu.sici veroveren met een Hollandse 
sigaar om na een uu:- midden i n de danskring t e z itten, waar men ons 4e 
dan d.e pijp ten vriendsollap aanreikt en alle aanwe zig$th de vrouwen 
i nclusief, Jen dikèe sigaar van ons unnemen . Om beur-ten dansen de 
vrouwen opd~afel of o:p de gr ond, waarbij zij de sluier h$bben a.:taelegd. 
lle a.rabische muziek, diea men hierbij i mproviseart • vinden '<Vi j bijzon
der mooi. Men bespaalt de rebab .(d:rie-armrige guitaar ), de nay (fluit) 
en de tamboerijn. De muziek lijkt eGntonis , maar is dit niet: 
r hytbmiseh en tonaal zijn d• l'lL~anoes oneindig 'Veel rijker dan in 
onze mugiek , zeker in Otl t e amuaementsm:fjtz};ek,. 
Interessant is wel dat zoals de s~heiding"'t~lam en openbaar leven 
aeringer ia dan de seheiding tussen ohrhtt"ndom en openba~r lèven 
in Weat .... europa. dit ook voor de t egenstelling klassieke muziek ett 
a.muse1iuantsmuziek geldt. Dat onderscheid kennen de ar abie:t'EHl niet in 
die mate. Zo bestas:t er oo k volkakunst op een nog spontane wi j~e, 
waarvoor niet ?;oals bij ons exposi ti~s nodig zi.j n. en allerlei kunst
nijverheidwinkels om de kloQf tusse n volk: en kunstenaar te ().verbrug• 
gen, want •• er is tussen beiden geen verschil . 
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Op straat worden wij • • mi.d:daga d.oor een Egyptisch student aange
sproken, die ons u.itnodigt met hem bij een vriend, ook een Egypte
naar, t• gaan dineren, 
Het is vrijdag, de zondag van de islamieten. 
W.ij nemen natu11rlijk gra.àg dit aanbotl aan. 
De vritn<!en maken samen de maaltijd voor ons klaar , T'i.jdens het di• 
ner vertelt Abdel ons hoe hij zEalf viJf ~aar door Europa heeft IJ•
zwonea, waardoor hij eén sterke intuitie he~t ontwikkeld voor 
• soortgenoten •. Tot onz• verbazing heeft dit rei.een weinig toege
voegd aan zijn ktenni.a omtrent de laatste oorlog, hoewel hij gtuJchie;... 
denis studeert . 
Het vraagatak •Palestina• kan hij uitsluitent ~1en vanuit de Egyp
tische geziohtsh()ek, al moeten wij toegeven dat men 1n Holland de 
tegenovergestelde fou.t maakt . 
Het vervloe k:te is alleen dat deze student de historische causaliteit 
volstrekt omdraait. Omdat de Israêili•s land van Arabieren in be zit 
nebben genomen , zijn pli'Ompt de verhalen over het vergaseen van Joden 
seal-lieerde oorlogapropag.anda en is Hitlflr mindt:.r rot, Na enige 
moeite kan ik hen duidelijk maken dat zij juist de stamt Israël aan 
Hitler te dank~n hebben, omdat zonder diene massale jo~envervolgin
gen de~e waraehijnlijk nooit gerealiseerd sou 0ijn. . 
Later zal iemand vanuit een caf& .in Algiers twée maal ' Heil H1 tler' 
naar ons. roepen• waal'op we het ca:t6 ~ijn binnengegaM om hem te 
dwingen die woorden tert.tg te nemen. 
In Al.geri J'e speelt het antisemitisme e·en rol o.a. , omdat ve:el joden 
zieh bij de o. A.s . hadden aangesloten. De kwestie •Palestina • domi
na~ d.~4htu .vael. mie~ dan'" i~ lsratfl' s buurl@.d ~S.3':pte .·, ''"' 
Al:uiel' s vriend• onzt gastheer, heeft z:ieh wat afzijdig gebOl.liert. 
staat opéens op en begi.nt in de hoék v an zijn kamer op zijn bidkleed 
zijn gél>ed .• l et is drie uur. 
Na het gebed d.iaoussiiren we met hem over hét verschil t•u• en de 
waarde van het mohamadanisme en het christendom. waarbij ook Sarah, 
de huishoudster , aanwezig moet lijn. Het doet mij denken äan eén 
13e eeuwae miniatuur van Spaanse origine• waar een rabbi, een dolfti
nica.an en een mohamm.ed.aans g·eleerde elkaar ov·er dezelfde proble:ma
tiek onderhouden. 
's Avonds zijn we de gast van een oude Marokkàan, die met Franco 
in Spanje heet<t gevoch'ten en daarva.n nog een pensioentje trekt. 
De ellende van de Spsan1e burgeroorlog heei't voor deze Marokkaan 
dus wat levenszek:e,rheid g~schapen. 
H.ij neemt ons mee naar een schilder, die in de at.äclamuur woont. 
Dee(l man blijkt zel:ta he't Rembrandtplein te kennen en het Hollandse 
eten saai te vinden• betgeen wij beamen. 
• s Nachts om twee uur l aat bij ons, vlak voor wij ve:rtrelctmn, vanaf 
de stadsmuur Rabat met zijn minaret zien • .. Wij ~tien echter alleen dat 
veel Marokkanen in hun boernoes gerold buiten slapen, omdat !:ij gtMn 
huis hebbea. 
Wij ~ijn nauwelijks beneden of er wordt hard op de dettr gebonat. 
Al s de schilder opent, dringen oamiêldtllijlt vijf agenten naai" bin
ne n. Het wordt een geweldige consternatie, omdat een agent mijn 
vrouw op de muur heeft gezien en daaruit 3ijn conclusies hee:tt 
ge trokk•n: 



Eu:l'opese VNuw ontvoerd, verkracht en~ •• Slechts na tientallen 
malen vereekerd te hebben dat de huiskeer eert goede vriend is, 
dat wij niet verdoofd ~ijn door het roken van de kit'i en lUl het 
noteren van al onze munen, mogen wij gaan. 
Vi.a .. Caaab.lanoa, 4,jen volletlig Europese stad met een gro .. ot .a.rabiseh 
proletari~il, dM zeer typerend is voor wat de kolonisatie in po
sitieve en negatieve zin tot stand heeft gebracht, liften wij naar 
Marralcech. 
De wegen dmarhe•n zijn echte kolon1aat1e-wegen. 'Zij anij4en re·cht 
dosr he·t dol're 1andat)bap , dat vol,ens onze a.utol'ltobiliet in dè lente 
een oase va.n gr<utn en 'blo~men ia, De thermomet er in de auto wijst 
bi j een :tn'lelbeid van 100 km 42 gra.de·n celsiutt aan, ·terwijl a.lle 
r mmen open staal:~. 
De lucht zindert van hitte. 
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Aan de kant van de weg staa n puntvomige hutten, die aan de voet 
breed genoeg zijn om er l anguit in te slapen. Op onze vrnag o~ .deze 
boeren en herders zo arm z ijn, antwoordt onze Etll'epeaatu .. 
sommigen wel, ~r de meesten niet. Deze mensen bezitten al het l and, .· .. 
maar potten het geld op in plaa ts van he~ voo:r . een huis te besteden •. · 
Dit antwoottd op onze vraag hebben wij in tots.al negen keer· gehtad , 
$odat we het lang,;amerhand beginnen te geloven tot een :fabrikant 
~it easablanea ons op de terugweg verzekert èhat dit onzin is. 
Derae mensem zijn stnwta:rm en moeten due wel .$o leven. 
Het ia aan de !ti j de van de Europtaan een verdringingsprocee, 
waa.-bij hij het verschil tLtssen zijn riJkdom en . de armoéde van de 
Marokkaan probeert Vfeg te redeneren. 'Dat dit wel nod18 is, kan men 

· •~• e1) , . ~ow.'5• c~--....a&ba"1 waar MQ v• d~ -k~;bfag zowtl d 
eomer~ en strand:htd.z•n van de E'tlropee.n&n kan zien als dé hutten van 
de Me.rGkkane:n op een onderlingoen afstand van ~'n ki lometer. 
Op weg naar Marrakeeh moeten we plotseling stoppen voor een grote 
kudde kamelen op de Wé€h die met hun lange poten bijna over de volksr 
W$gen heenstappen. 
Aan dtze kamel•n •n de talloze esels op de weg wordt het versebil 
tastbaar tttssen de •moderne' tijd en de niet-moderne tijd, om bet 
sitllpliltis~h uit te drukken. De rhytb.miek. van het ezeltje met zijn 
belrijdernis t.o.v. tl(t auto even verschillend als he't hierboven be
schreven onder$Cheid tussen a.rabisohe en. lloderne amusementsmuziek. 
De au'to is noUc~1 m&ar niet mooier e.n mi~tdèr men8$l1jk dan de ezel, 
al i .a de auto een puur menselijk product. De meeste Marokkanen leun• 
nen dan ook -o.ter een enl berijden <lan een auto besturen. Onze 
ehau:f:feur vertelt dät in Marokko relatief' het hoogste aantal au.to
ongeluknn ge bearea1. omdat. veel Marokkanen statten a'*hte:r het s1uwr. 
Ma'l"rakeoh is een srot• ommuurde stad, die een volksleven tent dat 
zich op het marktplei.n :D jemaa el Fna afspe·el t zoals nergens ande"a 
in Marokko. fegen de avond stroomt hét hele plei.n volt overal ont
a1usekt men vuren, waarboven men grote ijzeren ketelé met soep hangt, 
vis en vlees braadt •• aan stokje.s rijgt en daarbij brood. verkoopt. 
Wij alapen vlak})ij de markt in een hotel, waar op de binn.enplae:ta 
een 20 meter hogepalm groeit, terwijl alle kamers met versierde 
tegels sijn bezet, in welke versieringskt,tnst de arabisehe cultuur 
zo ri.jk ia. De eigenaar van het hotel s preekt géen b-ans meer en 
verbiedt het maken van :toto• a. Hij ':f symbolise•rt in zijn persoon 
de kraebt van dê trad.itie in Manakecb. 
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Op het grote Dllrk'tplein 'aan wij in een kring zitten, die naar een 
groepje mttz1lmn'\en luistert . Na elke muzikale ronde haa lt men geld 
op . Hoewel niemé.nd aeht op ons slaat , konrt de collectant naar ons 
als eerst•, waaruit blijkt dat je wel opvalt, maar dat niema nd dit 
l aat merken. De a·rabier heeft een sterk ontwikkeld zelfbewustzijn 
dat zich o. a . uit in het onderd·ruk:ken va n zijn nieuwsgierighei d •. 
Het groepje muzikanten is kel)merkend voor de versmelting van de be
volking in het ,I?;uiden van Marokko: men ziet nl. niet alleen de au
tochthone berberbevolking, maar ook veel negers uit de Soedan en de 
' harta"tins• , mengras van negers en berbers. Van rassermaat naar wel
ke zijde ookt blank of zwart , geen spoor. 
Het arabi.sch eter~ is verrukkelijkr de soepen behoren tot het lekker
ste , wa.t wij ooit gegeten hebben. Er zijn zeker in eo • n J;eséhildérd 
ijzeren bord soep 20 kruiden verwerkt , waardoor e en zeer genuanceerd 
aroma ontstaa. t . We zitten op onze hu.rbn met houten lepels te eten, 
also:t we nooit anders hebben geda.an 'tot de kramp in onze benen ons 
tot andere gedachten brengt . 
' s Morgens vroeg hor en we al weer de m11eiek op de markt kUnketH 
nu blijkt het een slangenbezweerde.r te zijn, die luid roepend een 
slan& uit een emmer water pro'bèert op te . roepen, Als het niet erg 
lukt , èlaat hij a.l dansend en passant m• t een etok op tieJl emme,r 1 
wat wel het gewena'te suoéea tot ge volg heeft. De slang kr u.ipt er uit , 
intussen steeds: z ijn giftig tongetje ·uitschietend. Omdat de stellen 
al zo heet ~ijn, kan de bezweerder hem natuurlijk \Yeer gemakkelijk 
in de em~:r krijgen om het spel opnieuw te begi nnen. 
Intlitssea lopen de zwarte waterdragers op htut koperen bellan tè ala.an 

~, om }tun komst aan te kondigen x. Op hlln ru.g dragen zij een dierertbttidt 
vo gepoilpt met 'W·ater da't '1fèet'li j1( -leoel 'bl.1 jkt 'te u~. 
Iets verder zien wij een vrouw wandelen, die ee n e ro'te koek op \t,et 
hoo:td drag. end. met de linkerhand eenA~IIlk. brood .eet en met de rechte'r
haftd een atpxt kind ua de borst lllü. ·l ij doet d.it tall$.8 met een 
geD8k of zij sle·chts 4én van deze drie bandelingen verricht . 

• s Avonds en opnieuw op zondagmiddag belanden we in een groep mannen, 
in leeftijd variirend van 15 tot misschie n wel 80 jaar., die bijna eer
biedig en in elk geval zeer aandachtig op de grond zitten te lui.ste
ren naar &en man van middelbare leeftijd., die met ernst en hartstocht 
t eselijk a an het vertellen is. 
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Onee eerste indruk is een godsdienstleraar e.a. n het wo ord te zien, maar 
als wij aa n enkel1! mannen vragen , waa r over hij spreekt, zeggen zij: 
over de gesch i e.denis van ons land. · 
Hij is du.s een soort geschie deni.sleraar, die net als zid'Q toehoorders 
zo vervuld is va.n de geschiedenis van .zijn land dat he t l!Bn heilige 
zaak lijkt. En dat is het ook voor deze ~lovi.ge islamieten. warrt 
geloo f en nationaa l leven zijn vols trekt ddn voor hen. 
Ftet is ons dan ook niet gelukt een moskee te bezoeken , al schijnen 
er wel enkele mosk:e•• s in Marokko voor niet-islamieten toegankelijk 
te zijn. De enige keer dat wij in onschuldt die niets anders dan on• 
nadenkendhei<! was, een mo$kee in Xauen in het Noorden van Marokko 
binnen .gingen en als gelovigen achterin neerhut Jeten op de mat; wer
den wij 1 nog voordat we in het donker de contouren van de biddende 
mensen duidelijk konden zien • al weer de moskee ui t e;esleept. 
Voor de deur werden we flink onder handen genoment we waren ' impuroa• • 
dus onreinea , Mèn dreigde ons zelfs met &evangenisatrat. 
Een oude man kwam tenslotte tussenbeide en stuurde ons weg. 
We hadden wel het beeet gelregen van wat voor de isla..mieten heilig 
is . En mo'n t.el 1'de hartstocht bezielt deee g eseh1edenisler aar en zijn 
toehoordere, ma nnen als op een Atheense vergadering . 



llt voert te ver hier in extenso nog o'V'er de koningest<Jden van 
Mekn\a erl :r•~ te vertellen. (~ie door hun nn.tren en poorten inder
daad koniJtkli31t van allure zijn. Br ie maar tlén raad moselijltt 
hen ~el~ te &Wlln eien. . 
Bij F~~ kJ"i .jpll w13 een lift van een ME~trokkaan, die directeur ie 
van een electrisch• eentrale. Op onze . vraas ot hij nrAar Oujda gaat, 
antwoordt hij: •J a, ala Allah het wil'. 
Als we halvenegtt t~i.jn. en door een hete zandvlakte x-ijden, die wel 
ae Sahara va.n het Noo~de.n wordt genoemd, verlieat c!e vn•aen het 
rttohtex-aebterwiel , zo-4at we bijna vercnlgttluklen • . Dij het trl:tstap
pen merkt hij x-astis opt ' Allah heeft het niet gewtl.d.'. Ti~clene de 
hele af:ftd.re heef't hij geen epier vêrtrokken. 
Tes en de• mentaliteit vo.l je je als Ettropeaan niet opgewassen, 
al is het juist deze men'ta.li'teit , waarop dc>or ~e Ettropeauutn het~ 
meest gescholden word't im de tra.l'!t van •apathisch• • 'lui ' etc • • 
Deze innt~lijke ru.st wordt bi;} veel . ~bieren nAg versterkt door 
het ·veelvuldia J'Oken, tenminste door de ilude:rem, van. de Marokkaan
se tabak, d• lèifi, dia verrukkelijk is. 
Een verselijkift6 met bet gebruik van alcohol is., naar on~e me m.ng , 
volkomen ge.rechtvaardigd, eowel wat het genot ale de •moräal ' en 
de ui'twerkiq be'iftft • . 1.4al8 beleend ia, drinken dé arabieren ge.en 
alcohol. Er is in. dit opzicht dus ectn verwonderlijk parallelibe 
&n tagenetelling tussen onze opvatting en de ara"bische , al moet 
worden opgemerkt dat het gebruik van 4e kift. of':f'1eitutl verboden 
.ia in Muokko en man .in Tunesil voor het bez,it"ttut er van gew..•e
ra:taatraf kan krijgtnl, di t a lles waarschijnlijk onder Vhurterae in-

··yl •••. . 
Ouj4a is een echte sren•plae:ta , waar al het ~ltrkeer van Oaaéblan.ca
Rabat naar A'lgiers en vtoe verea doom~en kon\t. De werk-eloosheid 
is er sront Jn.eer dan de helft van de f!1annen hte:ft pen werk. 
De verrukkelij ka m1.1nt'thee ia er dan. ook 1106. soed.koper dan •ltters .• 
Vlakbij de grens krijge.n we onze eente lift van een Ugerijnu, eèn 
VJI'aoh-.chautf e.tnt • 
lfe hebbeti ons worgenomen aDel door Algerije heen te trekken, omda-t 
we tocth wèl wat ban.s zijn voor de terreur, die daar .h~e:ft geheerst 
en rniasohie n nog naamt~ult . E6rt van •nze eerate vr~en bet~.tt dan 
ook de rQa:t in Algerije •. De man l acht 'breeih oveal bent lJ veilig. 
·Sinde wij B$Jl de maeht flijn gekomen, is hri geda!Ul met de tetTettr. 
Hij ~a.l volkomen gelijk krijs en. 
ons litt'bortb Holland.-Alglrie, dat. de J>lw.\t.a heeft ingenomen van 
Holland-Karoc; be.zorgt ons trouwens ~namiddelli~k de vriendschap 
van d• Algé ri,&t•n. ·. . · . 
onze ohauffe.u- is opgewtkt en toch eeer ernst.is : onmiddellijk over 
de crens w.ijat hij otts de mi.jnenvttlden, waarvan nog resten te zien 
~1jn en. de sebomb:ard,er de huizen. 
De mijnenvelden ~ijn dOor de Franaén aangelegd om het vlllchten' van 
de Al sèrijnen naar Marokko onmogelijk te maken. Het.~el:tde beeld 
~aullen we later op de route IOne-~abarka te zien kri,jgen aan de 
Algeri jna- ! uttcHJi.s .cbe grena. 
Maar te.lkens ale hij iets over de oorlog heeft vertel d , beslt.tit 
hij ziJn ove.rpeinzing mett •o•est fini' en begi nt bij te l achen. 
De Al g•ri jne~t .zu.llen een nieu.w l and opbottwen. waar ni.et alleen 
we.lvaari vool:' allen 21al eijn, maar vooral amel"aadachap. 
Onze ebàll:fftur rijdt de tdstand 4,lgiers.Cuablanca twee maa,l per 
week, heen en tertJS, ruim vier dui~end kil ometer met pill en op zak 
om wakker t e blijven. !>ie pillen zijn sleoht voor je hart, vertelt 
hij, mtaar het is nodi g. Fier voegt hij er aan toe dl\t hij deze a.:r-
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starul al~i~i allflten ri~dt, te-rwijl in de tlndere ®•tonr:ler, die 
achter oxuJ _rijdt, stee de twee chaaffe~.trs zijtt. 
Het t~ajeet saa:t na d• oud-romeinse •tad !l&lll•en door bo:ge bergen 
tnftt ontèlbru:•e S•'boe:hten~ een prachtig ltntdaf.thap. 0ndeZO'wes traeteen 
hij o-ns twe e maal, op- een 1f&l!'JI$ maaltijd en div·erae llálen op lt-oftie 
somde-r d11t wij de lmna krljgèn hem ièts a&ft te ~iedent hij ia on,;e 
s.aatheer. 
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En Al~rijè ·1s Jliet eoadkopp. Men lmn niet alleen nog in halUi S$ld 
'~Httal~tli, Mll\J" dè prijsen Bijn o9k op het Franae ni,veau. 
De .-olgende mGrpn n$m•n we -. in een oafl in .lltf,., 50 tilometér voor 
Al61•u\Oa• afscheid, na aa-mw 1aat ~ijn vrienden op $$n terraa kotfte te 
he hhen gf!-~onken, terwijl 1le nke.le Franse eol.or1ne • s voorbij tretkell. 
Al.s de Algerijnen ona verbaa-at ~ien kijken, zegGen ~ijt nog 1wee jaar, 
Een Alge.rijn:a.e taxichauffeur g,et't ons eg lit't naar Algiers, wanr 
hij tfe hE~~1e l'ta4 met ons (loo:rkrttist om ons een ove:rzic:ht _te geven. 
A.lgier$ l .igt tussen de kust .ttn te bergen ingek:lemdf de st~aten lopen 
t.rapsg~Wi jee boV·EH'l elkB~'n" , atécde hoger 1~utt p&e~ onve-rwachte V&l:!ge• 
~;iehten op de z-ee. De stad is buiten de kaebah natuurlijk opgetrók
ken im een F:rartse stijl, met dit grote versobil t.o.v. Parij.$ da1 
4e kleu..ren er niet ~o grauw zijn. Kortom, een verrukkelijke stad. 
waar la-et goed worurn ia. 
We tt;a.ppen vlak:bi j de laus'bah uit op de !ottleva.rd de la Victoire, 
een dubbelzinnige. nMm t i n hst verleden d.oor Fraruu~n en nu dooi" Al• 
g'$rijne.n in hUn voordeel ge!nt•rp·reteerd. 
We drink&n wa't uffie, die bij het bëts.l.0D al betaald blijkt doo~ 
~nkéle jonge llgertjnen, die mttl een tafeltje Mast C'HlS ~Zi'tt(!tn. 

·ft"''ffh' :prit'êtt :m•ttn· •• tîltt"'-'ll1'aprialt 'TI11>or 'ti uttrtt.as•• 'lfll ••1! ·1tel'1 
bezit een au.to, een gro1e peugeot., waa2rmee we •a midd"'-!S met zijn 
~t8$tn naar bet atrana t:ullen gaan, 
'Inderdaad helSben w·e •a middags neerlijk e•~onmu.tn. Op dit strand, 
vertellfUl si j , •oQht.efl we vroe6er niet komen. Iets verder staat _ e~n 
casino, dat over enkele (lágen door Jen 'Bella genationaliseerd 2:al 
werden, om~a't de ei.genäar een o.A.s.-er was. 
Kelidaéhf1 blijkt op ~ijn polsen en enkels littekens eD brandplekken 
te h•nben. f li.mla.<!thend raegt hij, als b1·j me:rkt dat wij er eV$11 '~'laar 
kijkent eleot rieehe ft)lter1Jl$en. Oolt de fU:tderen bli jken op lfn na 
111 meer of mindeure mattt ge'fo l tt'lrd te r-ä jn. 
Lla,te~ ~tltllen •• in een hotel <aen be.rjongen ontmoeten, w1ene hele 
maag verb:ran4 is ; omdät de pal'~. •e hem benzine h.tt'bben laten 4rinkcut. 
Die oot-log is 64n lang tries't verhfl'al met zijn 'bi jna , ~tfén miljoen 
loden. Heel. Alge:rij• ttn bijna elke Algerijrt d.raa..st er .nog de spo
r•'n vanj al nttJet wel S\tlftd •ordea dac't het ena:ne 'utltbewt.latzijn 
dat d.é Al gerijnen manifest~n ~ond el'" d•~• oorlog in die mate on
denkbaar seweest ~01.1 d.jn. 
l ij .zijn dan ook *' trots da.t .aij enigszins me~~lti~. lten op 4tl Marok
kanen, die een koning hebben en in een setui•'kolofliale toes~s.nd leven. 
Bovendien is Algerije veel :rijker. Het rijkste m nd ter wereld; 
merk.en $Gmmi&en op. »at hebben we aan de Fransen te danken, ~tgt 
• on .aniiltu·. 
Hi érltlee i ss h.et sespl"ek op de Fränsen Stkomel'l, waarbij Bij ttman.iem 
••n scheiding makett tussen de •colorua•, de Franseli'-l in Al.gfirije, 
•• waarva.n er Vólgens 1\en geen enkele deugt en de rranaea in Fra.n• 
kri~l<, die e;oe·d i:ijn, want dit hebben voor hun zelfbeschikld,ngs
reeht .gestemd. l)t Oaulle is ook een gro~t man, om d.e~eltde reden. 
'De:FJe j c::na~ena;. die g•$n Vè.n all en middel bare school hebbe.n, kunnen 
goed analys erén, al OV@rdrijven èn simplificeren zij. 
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All wij wrugr:ijtlen, passeren wij de villa 'a vtJAn de •colons ', waar 
sdj een jata.r seladen nog dood(se.schotên werdttrl als zij daar kwamen, 
~oala de Fl"&nsen a htlll W1 jken. 
»• tr~eest• Villa's zijn seblindeerdt hu.n bew~ner& zijn nàar bankrijk 
sevl11cht• .D1ver•e v:tlla' a rtullen vo1,-ens ont;e vrienden voor jeugdwerk 
en andere èociale doeleinden bestemd worden.A.lgerij·e zal een soeialia
tiseh lam\ wordeut. 
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Dit l lllatate is in zoverre reed.s te merken dat de Al gerijnse s.tant er 
Vel.11ts.ndie; aan denkt t e . doen ons voor onze Merikonae dollaJ's julst 
.1èt.a mo~r dan de helft van de reile waardè 'tê betalen. hetgeunt een 
enone a_derlating betekent. 
Wat otts· êchter in deze v•rhalen het meeat i'rappeëri, 1a dt vaste over
tu.ig.ing van deze jonge Algerijnen dat hun land e0n leidende rol zal 
gaan spelera en «at het verleden def:Lniti•t plikwideerd is, waardoor 
de we~ :n~ een p~sittGVê 1oekomet open lilt• 
lu.n optilliem.é en toekomat'Verwaohting contrasteren fel met de onze. 
Tegenover de98 Algerijnen bemerken we de verschillen de uitwerking 
va:n t1ute veraohillen~e ·oorlogen. 
Wij !tijn nog a1leeda niet over de 1110rele kater van de 2e werel<too·rlog 
'b.:futn, die ook militair en politiek ons wereld4eel naar een tw$ede 
plJa.ata achoof• Vandaar ons acept1ciame, dat t.a.v. Ettropa &aker enig.a
~ins gegrond is. 
De Algerijnen en met hen zeve.el anderen in de jonge staten hebben zieh 
i .n hun bevrijdingeo·orlog ~u1$t van ons ontdQan en zijn bai ten . zinnen 
van vr"fllde , nu dit selu.kt 1& en ~ij hun e13en weg in ~ politiek• de 
aociale atrue·tuur en niet in het minet in httn culkuar ktmnen gaan. 
n .... wq· kàu ia v•rs•l~;tû."* ••" he-t ver:Utt.n a1t•ea 1IIUQ!' po-•:t:tie• 
~ijn, want in hèt verleden hadden ze niets. 
Hoe lans 4ie artrijd in Algerije heeft geduurd, blijkt treffend uit 
het verhaal van de 50 ... jarige Ali, die on,s Vtlrtelt. dat niet $l.leen 
~ijn vader •n grootvader, maar reeda zijn ove.:rgrootvade te.p:n de 
Jranae overhee.reing heeft gevocht••· Daa ongêveer vanaf 183'0, het 
besin van. de Franse k:ol.ord.•ati.e in Algerije, is ei3n familie in het 
verzet g:eweeat , waarvan .bij nu na 130 jaar· d:e ov.,rwinning .... zieD. 
D•z• AU is ottd-ko·lonel van dè r~L.N • ., Hij verkoopt nu op een aller
belllin.neli jkste wijze ijajes en gebakjes in bet h.artje.·. van Algiera. 
Alleen zijn. manke been roept herinneringen t\ M de oorlog op. 
Op wee van Algiers naar t:Gnstantine komt tne'n door het onherbergzame 
Kal)tlti met een Berb rbevolking, die het l.tutgat in de vorige eeuw 
•'ijlt ena~nkelijkheid he~ft verdedigd tf&tn de Fransen en ook nu 
het centralistisQh bewind van :Ben Bella ni1t H gunst1g gezind ia. 
Een Kabyliir,. die o6a in een klein beatel'Fa&en't je eettee~_ terwijl 
hij enkele 11ftende Algerijnen l aat etaan, diE> natuurlijk ontzettend 
boos worden, vertelt ona, al.s wij tt.tssen ravijnen en hoge bergwanden 
:ri jtlen, laoe zij in tie oorlog Franse eolonne'Bt die op weg war.en van 
Coruttantine nu:r Algiera, aanvielen door bijv, 11 stenen van de ~ 
bergen naar beneden te rollen: éen pr:imi-tiet, maE.\r daarom niet minder 
effectief' middel. 
'De J:ransen durtde'll volgens, o.nt:e ~egsman nooi-t dit g$bied helemaal 
binnen te dri.ng~nt slechts met vliegtuie;el'l Ma'tookten zij de guerilla
strijders. Hij is verheugd als we bem wet en te zeggen dat Belkaeem
lrim .·hun ~rote man ia en dat bij ons . de kranten ·volstonden over hun 
strijd, al hebben we maar niet te veel gezegd over het standpunt dat 
de meest .e kranten daarbij innamen. Opeèns etopt hij, rent het dal in 
en k-omt met een 'bosje bloemen terug: datt il -voor mijn -.:rouw. 
Als het gesp"k op de polithlk komt en ik hem vra.aa, wat hij tegen 
Jen l3ella hee:ft, antwoordt hij dat deze te veel met Nasser wil samen ... 
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we,t~ken en van lasser· deugt belemaa.l. niets, 
flat er van 2'ij , politiek bèwua"tzijn valt de Algerijnen niet te ont
zesgen. 
D.· a.arna worden w• . doo.r 4 .·.· ~.··. onge Algerijnen meegenoinen, dj,e hu.n auto 
vc;~1 met dozen b.• bben, zoda"t we aanvankelt jk niet begrijpen, waar 
wij kunnen zitten, maar het bUjkt toeh te gaan. 
lij willen eerat niet zeggen, wae.rirt zij. handel dri.jVt'Ul; mmar ten-
slotte komt ht~t nog& woord er uit s vrouwensluier a. . 
~ij genert-n zich er wor tegenover ons, vooral natuurl.ijk 'tegenover 
mt~n Vl'ou.w. Uit een soot't zelfverdediging • ssen 2:tj dat het eèn 
goed ml.ddel ia . om de ~lo-tn-aheid tegen te saan , zoa·l• een Spaan• 
atudetrt in 66rdoba mij 1\••e~e antwoordde , op mijn v·ra~. waarot~ 
er geen mailtjes in het stll4t#ntenhtlis· woonden' wij ~ijn te ha.rtstoch
teli3k• .In beide gevallen kennen zij de man lcarakt~reigenschappen 
toe, dit leen zek•re scheiding tussen de mannen en vrouwen in de 
maatschappij moe~,eh'tVllardigen. 
Voor det:é jongens beetaat er echter een relfel conflict tussen hun 
ol.tde 1slamiftis<.:he traditi e en de moderne F:rans ... westerse opva.tting~m. 
Te . 'Verwachtèn ia, dat de invloed van de Westerse opvatting ertn nog 
~al toenemen, rut Algerije volledig Algerijns ia geworden. · 
De noo1saak om z1.jn culturelet islamitische int.egriteit te bewaren 
tegtrtover de Franae culturele annexa:tiedritt is immers ·mindcar-dwin
gend geworden, om niet te. eeggen weggeva.llttn~ 
Op 21ondag worden wij in het dorp , waar wij 11 jn blijven overnaehten, 
door d• eooaoom van het plaa1UJelijke ziekenhuis llitsenod.184 bij hem 
thuia h•t nationale Algerijnse gerecht te kom&n eteru . de kl$j ... ~j. 
h · -,.ri;}Uff"!r'QlAri'ltl"t«liM de -lféhttlé he'V'ol:.ittlJ8 •• ·· ttf't lfltffeb:t· - ~· 
vaak t• eten wegene zijn hoge voed.ingswaardè. 
Dit laatste • W()l"dt inderdaad een existentiile ervaring. 
On1e mag~nt ~ijn door het v~ k dagenlang niet warm eten . al danig 
gek:romp'éb , ~dat we onef.t gastheer enmgsz.i.na teleur moeten s'tellen. 
Zijn vrouw eet niet mee, maar komt w•l na de maaltijd ~r OlUl te• 
om on• te bearGeten. ~ . gastheer heeft namelijk onze verbazl.ng over 
haar a~w·ec1gheid. bémerkt en probeert zo deze ongunstig·e irtdrt.tk weg 
te werken, Ook de kinderen kottut n . on$ nu om h•urt een lc~.ta s•ven. 
Hoewel deze econoont in Parijs heeft gestudeerd, ~ijn de verhoudingen 
binne n mijn familie z&wel naar b.innen als naar buiten nog echt tra
ditioneel. 
Als wij na het ats~heid naar ont hotel terugwan.del.en, komen we een 
'begrafeni$stoet te4)ént dè dod.e ligt ia een dun kleed gerold. a :ta 
Hij i .s d:t.ts duidelijk áchtbaar. Enkele manrum dragen hem op planken 
tw.asen .zich in. 
Dete dode lijkt levend en de levenden doodx. Zo ziet men zelden een 
bosratenis. »• stAt\ Constantit;e blijkt bijna even mooi% te zijn t"ls Al&iérs. 
In het puk. waar v1i j naar een oorlogsinvalide lttisilören, die musi
eeert en thee ve~koopt om aan de kost te komen, krijgen we limonade 
in onze ha.nd gedttwd. Het ie het zoveelste teken van de onvoorstel
baar grote .Alg èrijnae gastvrijheid. ~ 
De oude man is erg mooi , al .zijn zijn voeten tweedikke** stompen 
va n alle er om heen gedraaide lappen. Hij speelt met zo ' n spontane 
ingetogenheid op zijn nay, alsof alleen zijn mu~iek op de wereld 
bestaat. :En eigenlijk is dat ook zo. 
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40 tilometer voorbij Constantine staan wij op een kruising te lif';... 
ten, terwijl !edoetnen uit h~tt Z.t1iden van Algerije dur hun te!'lten 
hebben opgeslagen. Kinderen jagen achter paarden en kamelen aan. 
De bomen zijn bevolkt met root'Vogel.a. 
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Wij vra.aen enk•l• kinderen om wate;r, die 4an naar eeR alleenstaand 
huis rennen. ien vrouw komt met een kom we.tér te voorschijn, maa.:r 
waarschuwt ons wel voor de kwaliteit, als. wij tenminne allee goed 
ït•.lWJeB beg~pen. We tlri.nken htm hélemaal lttes. 
Het itt een wonderlijke gewaarwording je zelJt te -realiaeren dat d.ete 
t!ensen in de winter wettr naar het EUiden trekk~.tn om in de zomttr te:rug 
te komen eB zo elk jaar opnieu\H altijtt mo'biftl, eigenlijk een symbool 
van het mena-~ijn zelf. 
Dit ~al ook wel de reuten zijn dat ~ij niet selietd ~ijn bij de se4:ta
tairen. 
Ei.nd•lijk krijgen we een 11ft van ten Fransman , een handelaar in 
dlta.ilgoed•nn. Tot nu toe zijn het namelijk alleen Algerl jnen ge• 
weest, die ons ~een lift gaven, zoals het in Marokko bijna uitsltd,
tend Europeanen zijn .sew·eest . 
In Marokko speelt het Europese elan-bewustzijn daarbij een grote 
rol • want al stel je niets voor - anders sta je niet met een rugzak 
langs de weg - kan je vanwese je Europese afkomst rekenen op de sp
pathie van alle Europeanen, al hebben eij Europa nooit gezien. 
Dit laatste is zelfs stimule.rend voor d.e· Europa-liet' de. 
Dus een typisch voorbeeld van • in,..' en • out-sroup' btn'fU$tzi jn. 
In Algerije is dit precies omgekeerd, omdat de Franattrt instinctiet 
aanvoèlen dàt w1 j niet voor hen konten • maar voor de Algerijnen. 
1i~ -P-V~l.a J..a .4at w.i.jl...JI ... 'tti-. ~n.se•~d ,,w<Ord~nu ö.• .etr:l~ ia· wetl 
bèslecht • maar de :haat is geble'V'EU'l.,. ~ worden wij in ~en Frans ho• 
tel in een klein dorp seweigerd, omdat alle kamers ae·2et zijn. 
IX" is 1 n het hote 1 eehter geen sterveling te bekennen. Ons liftbordJ 
Holland- A1s4rte wordt . niet seacoepteerd. 
De~e Franse automobilist schetst ons het beeld van de verlieze.ra van 
de Al&erijnse oorlog: zijn eaken gean aohteruit . De eoneurrentie te
gen de Algerijnen wordt steeds moeilijker, alle en o.l door de Ki:alkin 
aantal atnemende Franse 'bevolkins. 
»e oorlog ie volgens hem niets andtrs geweest dan een strijd tussen 
de s clu-istelij ke en mohammedaanse godsdienst . 
Aanvankelijk protesteer je todat je merkt dat christendom hier niets 
aaders be1ek.ent dan een vaag sen.dingsbewu.stzijn ~tls geestelijke dek
mantel voor kolonia.lisme. 
!oeh is het lot van de~e Frtanaèn hard . I1ij heeft Frankrijk nog nooit 
senen,. Hià . kent het mi~der dan wij , Maar hij ia er van. overtuigd 
da t hij er bi.nnen tmkele jaren nae.r zal emigreren, want een Algerijns. 
Algerije ie niet lee:tbur, nooh geestelijk nooh materieel . · 
!n Mne -~~dt dit treffend seillt.tstreard door de daar hee.l'Sende 
beeldenatftmx. Van Jea.nne d•Arc ie alleen nog een sokkel 1)ver , te:t
wijl de 7ranse maascl met het ondersohrif't: Li'bert, , éga.lit' et fra
térni té hetzelfde lot wacht, Wllt1t ook haar is men 1!8 n het demonte
ren. 
Als we 's avonds bij de h~aven het diner va.n enkele matrozen mogen 
helpen opeten, vertellen zij dat de Fransen helemaal niet hoeven 
te verdwijnen .. Zij moeten alleen niet meer bovenaa n willen staan. 
al hoeven $i j ook ni,et onderaan te zi tton. !n het midden., daar ia 
n~ hun p l aa. ts. 
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Wi~ vinden het voor de sesevon lllitl.lati• w1jee woorden. 
M~r j• Vft~;\ ook . \\at Ut 'te tbeo:retiach ia, wallt •a rndusa bèb'ben 
oms enkele Al.Ceri3nae boer•n met trott he,. lan<J 1Jeweze'lt dat zij au 
tut'bl!H~n . c•u•sea. Htt wrm 1~4 van ' colttul • • Ea hët leaD im cutn land., 
waar n1e·t alle•n de oe st. daLen va~ . de sJ"Ond, mM.r ook dê banketh 
4tt indtlat:rte én het tranaporiwe~•• in batten van . Jram-.n •1 ;tn, dau-
bip niet bli~ent . ••ruit dé Jlrat~tum hu.~ concl\iltiee tré\dteJt. . 
'le;D kllillt veln'fl•a1.fll. "aoh:t oaa. • a avnla· 'in het not•l.. . . 
~- Algend jnen, on 'lit;i.,t wij 5 Al(Gêri ll'lt:ê ft"$11JC$ voo2" de kamt%' httb
b«Ut l:le1aaldl kl.G!)Ptn op ·on.ze deur en pven het _gel(\ te·rug met .. de 
'p&rltin& da't wij ni•t ~ewn te betalen. Wij :pl"'taa·tenn, ~r 
$ijn er wel gêlukldg me•; want h:e't Wäa o»l!l -~~laatste Alg:~rl jrtt~e 
lel.d .• ona ontlid.jt voor saGrs•• ia m.t ••nekerd. 
lle route Mtm-!abai"ka demonst:reeri allêt n al door ztjn weg de niet 
ld.jat$1'" l.eve~dige betrekltingea t11ssen A~eri je en !anesii. Een. gnn1s• 
potft is er Wlt.nvélijks en wat dQQ.rn& kt>mt • is een entalle, weinig bere
d:en weg door 'bergen. waarin nog apen h11l.ze~n. 
liet dtturt urem voor wij et!n s.tXto ~itnh, terwijl . aan de Tunesische gr•~•
post e•n 'lftielse a tudt ent, die op W$-S is ·naar lJ6ne, al twee dagen etaat 
te waclrten. 
Dtt "ute, .. tie wij aanyLank~lij.k wilden volgen, namelijk de weg Cottstaa.
'tine•'.rtmie 1$ ••• ge trol kketrd, umtlst hij over etll'l afstand van 15 kilo
mtttr 4oor ~rèlenuurten i ,a v·ern1$l.d.• al staat hij nog ktHl'X"ig op de 
Micheli» ... lfaart. Alleen in h$t %t~iden ia er eêtl grote wtg 1 via welo 
•••• 4• olie tût d.ê Sahara over '!e'b•aaa n~ ~unis wordt vervoerd. 

,.,~ ~~uyië,_v~t-~<iJrl't . "'~ Qn~Melll.î' eeu e;~en ~kt•:t)_ ai~) ,.~.l:l_ee~l ,- _ 
door ~iJn !i8tts• dótu:utiere. die nié'\ al.lt~é'A willêrt Wê'ten, hoeveel 
Sfll.d, tnè't n~rne dollarr;, de ~12;oek~S ixtJZitt:en en ook de fotatotti!Jtel-
l_ em re td. __ -s_ ~r•m_. · ._-_.·· • m~r •.egen_ s ;$ijn p. o_. si tie~ integratie-tendens t ua
aen islaau.tisohe en wes'terae kracb:ten. 
l!ri beleid van J3ourgulba, die lSO'n integatie nastreeft, hetdt besliet 
:r:esults.'ten. De vrouwfJn dragen niet flllèftlJJoal dc~zelfde S"llliflr. Verschil• 
l.ettde dragen er selfs helemaal stten of zo'n geraf~ineerde,_ koket te 
sluier dat bet ef!feot averechts we·rkt. 
Men is op een indiVi.du.el ere wijze islamitisch dan in Me.:rokko. 
Itt. het al.gem.tl\té n krijsen wij de i ndr11'k dat !f'l.:lMsii eem -posi:tie 1n
ne•mt tusen Ma:ro kko tn Al.geri je, in die zin tlat in Marokko eett 
traditioneler, hechter arahisme lee:ft ,a terwijl in Algerije het 
a.~bi.sme ve~l JGvtakker is dan hier. »e Al gerijnen he bbtn'l bijv. ge én 
elgen arabisohe mu:tiektraditi• taeer. Hun rmllio'a geven F~yptiscbe 
mu~iekprosranaa • a. . . . 
In. -funiá \'fordt • 'térwijl wij l a:fllgs e:e·lll boul éva-rd vän ~~n wn ae bui
tenwijkén J.Jag•ut te duttEJn, ee n tas van ons gest olen. ~odra wij wak
ker worèlen ett het beme:rk'On , gaan wij na.u de politie. De~e l'IO;rdt 
onmiddellijk ~eer actief. Wij wordèn in een auto p~et nuJ-t tl'rte 
agentel'h die naar de O.wuate boulevard ri jden, wat- uittl!!rar.u-d niéts 
hél pt. 2ij _doen lllle.s cm de slechte i ndruk, die ·wi j nu volgeruJ hen 
van Tu.nes11 mo-ete n hebb~u1 gckre~&en, weg t .e werken. 'Botnrg~o~iba' s op
roep tot het VC>lk, de bt.dtenlande:rs als hun br0ed-ers te b$hendelen, 
wordt vooral door deee ~enten ijvert~ in pr aktijk gebracht . 
Do regering heeft kem$lijk veel deviezen nodig . 
Als wi 3 äl op de boert naar Paltu•mo z..ij nt 'brertgt een ~ent ons nog 
papieren, dict. .op detöe diefstal betreltlid ng hebben. Vooc:r de ver2;elte
ring• Het ie nittt te hopen dnt ~tij OQit de fune.$1ir, die onze tas 
gfUBiolen heen • in ha.nden kri jgen. 
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