
Ik moet ar wei achter zien te Komen wat deze 
man wi/. Hij geeft niet de indruk uit t9 zijn op 
het gewone op-en-neer'tje, wat mij aan een 
kant beangstigt. "Heb je enig idee wat je doen 
wilt?", vraag ik hem. "Ja", zegt de man weer 
eens voor de verandoring. Jezus, denk ik, daar 
gaan we weer. "Wat wi! je dan?" Ik moet er 
toch achter zien to komen. "Ik zou zo graag 
eens mmmmmm... wile spIn", mompelt hij. 
"Wat zeg je?" "/k. wi! zo graag mmm ... spIn". !iij 
begint een beetje op mijn zenuwen te werken 
en ik zeg: "Moet jc nou eens goed luisteren, als 
jij iets wilt doen moet je het duidelijk zeggen, 
want zo komen we ar nooit". Ik zie ondanks de 
schaarse verlichting het gezicht van de man 
van klaur verschiaten. "Duikbootje", zegt hij 
kortaf. 

"Ouikbootje?", vraag ik verbaasd. Ik hob in de 
Zas jaar dat ik werk al rare vragen gehad, maar 
dit begrijp ik toch echt niet. "Wat bedoel je met 
duikbootje?", vraag ik op een hopelijk gerust
stellende toon; alsof ik het al vaak gehoord heb 
maar de manier waarop hij het wi! nog niet he
lemaal begrijp. "Nou gewoon", zegt hij, "in het 
bad". Maar wat wi! jo dan dat ik doe?", vraag ik 
toch anigszins wantrouwend. "Niks. Gewoon 
naar mij kijken en me serieus nemen. Weet je, 
ik wou vroeger bij de marine maar dat mocht 
niet van mijn vader. Nu vind ik het gewoon 
prettig om het te speren, maar dan moet jij weI 
hoge golven maken anders is er niks aan". Zijn 
stem klinkt een beetje teleurgesteld maar tege
lijkertijd hoopvol. 

"Oke", zeg ik. Ik ga naar het bad toe en laat het 
volstromen. Vol goede moed pak ik het reukJo
ze badschuim. "Nee", roept hij plotseling, "geen 
schuim". Met een trotse glimlach haalt hij een 
pak zeezout uit zijn binnenzak en strooit het 
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's op en begin me uit te kleden. De man is nu 
dUidelijk in zijn sas en kleedt zich ook uit. "Hoe 
heet je eigenlijk?", vraag ik hem. "Ganeraal 
McCarthy", zegt hij trots. nOh", is het enige wat 
ik uit kan brongen. Als de man uitgekleed is zie 
ik dat zijn geslachtsdeel zich al aardig heaft 99
vormd tot een periscoop van een, zeg maar 
kleine, duikboot. Ik begin langzamerhand de 10\ 
ervan in te zien. Het bad is inmiddels vol en ik 
wit me orin laten zakken. "Wacht even", zegt hij 
verschrikt, "de bommen, js mag de bommen 
niet vergeten". Hij loopt naar zijn kIeran, haalt 
een zak knikkers te voorschijn. plaatst me op 
de rand van het bad en instrueert mij hoe ik de 
knikkers moet gooien. Dan zakt hij langzaam 
het bad in, totdat zijn petiscoopje nog net bo
ven het water uitsteekt. 

Met prachtige gierende geluiden van vallende 
bommon gooi ik de knikkers op hem af, onder
tussen met mijn benen in het water trappe/end 
om echte golven te maken. Hij blaast regelma
tig luchtbelletjes naar de oppervlak1e en komt 
af en toe boven om lucht te happen en een be
vel naar zijn denkbeeldige bemanning ta roe
pen. Ik heb moeite mijn 'achen in te houden, 
maar op een gegeven moment mark ik dat ik 
het heel serieus en met plezier kan doen. Na
dat we een tijdje bezig zijn komt hij plotseling 
naar boven en roept: "Vuuuuuuuur". Hij komt 
klaar - een lichte born trouwens - en stapt zeer 
voldaan uit het water. We kleden ons aan en 
de generaal verandert weer in het mannetje dat 
ik daarvoor heb leren kennen. Hij bedankt mij 
hartelijk voor mijn diensten. 
Ik heb hem nooit meer terug gazien. Een vraag 
echter speelt sindsdien door mijn hoofd: "Zal ik 
toch maar kinderen nemen?" 
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VERBLUFSVERGUNNlNG 

In het huis waar ik werk. werken 
ook twee Thaise meisjes. Zij zijn 
allebei getrouwd met een Hol
landse man. Een van de twee 
wordt vaak geslagen door haar 
man. Ze zegt dat zij pas bij hem 
weg kan als zij drie jaar in Neder
land is. Klopt dit? Ik heb haar be
loofd het uit te zoeken, want ze 
houdt het niet meer uit. Ik wit 
haar graag helpan want het is 
erscMkkelijk om aan ta zien. 

aden? 

Wlj bogrijpen uit jouw brief dat}a 
Thaise collega hier wil bfijven 
werkon. Op het moment dat zij 
bij haar man weggaat, loopt zij' 
echter het risico het land uitge
wezen ta worden. Wanneer een 
buitenlandse vrouw met een Ne
derlandse man trouwt, krijgt zij 
een tijde/ijks verbfijlsvergunning, 
pas na drie jaar kri}gt zij een per
manente verblijfsvergunning. In 
die tussentijd moeten man en 
vrouw samenwonen. Deze wet is 
ingesteld om schijnhuwelijken te
gen ta gaan omdat daarbij vaak 
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sprak8 was van gedwongen 
prostitutie. Maar in de praktij'k 
pakt deze wet slecht uit voor 
vrouwen omdat het a/s een 
machtsmiddef door mannen kan 
worden gebruikt. Hij kan haar het 
leven zo zuur maken als hij wi! 
want hij weet dat zlj toch niet 
weg kan. Als het huwehjk om wat 
voor reden dan ook wordt ont
bonden heeft men wettelijk het 
recht om jouw vriendin het land 
uit te zette.n. De Stichting Tegen 
Vrouwenhandel vecht hier tegen 
en samen met hun hufp is het 


