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Zaventem,8.30 uur, iedereen is aanwezig.

Enigszins zenuwachtig staan we aan
te schuiven aan incheck-balie 1.
Diegenen die bang zijn om te vliegen
wordt voor de zoveelste keer verzekerd dat Royal Jordanian een veilige
en goede vliegmaatschappij is, maar

of dat zal helpen?
Tijdens het inchecken worden onze
vliegticketten uitgedeeld, maar even
later besluit men ze toch maar terug
op te halen om de boarding-passen te

krijgen. Wat blijkt ? Er is een ticket te
weinig. Na uitdrukkelijke vraag van
onze voorzitter controleert iedereen
zijn handbagage, maar het ticket komt
niet te voorschijn. Het probleem wordt
anders opgelost en na het inchecken
gaan we met z'n allen in de cafetaria

iets drinken. Daar wordt afscheid
genomen van onze hauffeurs en we
trekken stilaan richting vliegtuig. Na
de douane zijn er een paar die naar
het toilet moeten, dus wachten we
met de hele groep tot we min of meer
terug samen zijn. En wie vindt daar in
zijn handbagage zijn ticket terug ?
Onze voorzitter ! (Goed begin, Koen !)

Onze vlucht met Princess Aïsha (ons
vliegtuig) vertrekt op tijd en 4 uur na
vertrek landen we in Amman. De
controleposten die we moeten passeren om de luchthaven te verlaten
leveren geen probleem op en even
later staan we oog in oog met ons
vervoermiddel voor het volgende deel
van de tocht : een bus.

EEN BUS !?!

Onze verwachting wordt waarheid,
een bus met de verwachte airco :
ramen open en blazen, zoals Ria had
voorspeld. Het eerste moment weten
we niet goed hoe we moeten reageren.
Hoe moeten we daar al onzebagage
inkrijgen en dan liefst op zo'n manier
dat we er zelf ook nog bijkunnen ?
Maar na wat geptzzel lukt het allemaal wel. Een deel wordt achteraan in
de bus opgeslagen en om 16.46 uur
lijkt het erop dat we ons richting
Bagdad begeven. Vals alarm echter, er
wordt gewoon een formatie van vier
bussen gevormd. In de andere bussen
zit een groep uit Jordanië en een
groep uit Tadachstan (ergens in
Rusland). Tien minuten later, nog
steeds in Belgische tijd, vertrekken we
dan in konvooi richting Bagdad.
Tijdens de eerste halte enkele uren
later worden we al meteen met de verschillen in maatschappij en godsdienst
geconfronteerd : geen alcohol te verkrijgen. Dan maar cola of thee. Het is
het eerste maar wellicht zeker niet het
laatste alcoholvrije teffas van Gelmel
op deze reis. Het is wel een raar zichÍ,
maar ach, alles went.

ling wordt waarheid, tenminste : we
moeten niet zelf met onze papieren
van het ene hokje naar het andere
gaan lopen. We stappen uit de bus en
moeten naar een grote kamer waar
intussen de Russen en de Jordaniërs

Ook aan de te gebruiken toiletten zullen we moeten wennen. Meestal
Frans model, soms ook het gewone,
maar dan maar de helft zo hoog.
Dikwijls zljn de toiletten heel vuil,
maar wat moet, moet en we passen
ons dus maar aan.

Na een halte van ongeveer 30 minuten begint onze chauffeur te claxoneren, we stappen allemaal braaf terug
in en onze karavaan zeï zich opnieuw
in beweging richting grens JordaniëIrak.

Om22.40 uur komen we aan bij de
Jordaanse grens : het grensavontuur
kan beginnen. Na een korte politieinspectie rijden we door tot de grote
controlepost, waar de paspoorten
afgestempeld moeten worden. Daar
stappen we allemaal uit en wachten
buiten tot we mogen doorrijden. Om
de tijd te doden speelt een deel van
de groep woordspelletjes. Amuseren
doen we ons voorlopig nog. Eén uur
en 10 minuten later is alles in orde en
mogen we verder rijden. Bij de derde
Jordaanse controlepost, opnieuw een
soort politie-controle, blijkt dat onze
chauffeur zijn eigen paspoort niet
heeft laten afstempelen (of een stempel vergeten is). Terug naar de stempelkantoren en vlug dat ontbrekende
stempeltje gaan halen. Dan mogen
we door. Halfweg op een goed uur
tijd, dat gaat vlot. Maar nu komt de

vuurdoop
De Iraakse grens blijkt zo'n 3 km
verderop te liggen. Daar worden we
meteen naar een speciale ingang
geleid. De voorspelde VlP-behande-

al zitten. Maar na vijf minuten vindenze het daar blijkbaar toch te vol
worden (en gelijk hebben ze). Wij
worden verzocht ons buiten neer te
zetten op een soort gelijkvloerse
kiosk met aan de kant allemaal banken met kussens. Best gezellig in het
begin, maar hoe verder de nacht vordert, hoe kouder het daar wordt. Alle
truien en dekens die we uit de bus
kunnen halen, worden bovengehaald.

gevolg. Tot ergernis van sommigen
die waarschijnlijk vrezen met een
groepje zwakzinnigen op stap te zijn
ge-stuurd. Welja ... !
3 uur en 15 minuten na aankomst is
het zover : alles is in orde ! Nog een
laatste politiecontrole door een agent
die ons in het gangpad van de bus

toont hoe zijn versie van 'de bijtrekpas' is en we rijden Irak binnen, het
is nu 2.05 uur. We zeÍten onze horloges 2 uur verder en vragen ons af wat
deze reis ons nog allemaal zalbrengen.

Slaapwel voor een nachtje bussen
door de Iraakse woestijn.

Middenin die kiosk moeten alle filmcamera's, fototoestellen, opnameapparatuur (van de BRTN-mensen) en
computerspelletj es neergelegd worden. De serienummers van al die
apparaten moeten genoteerd worden.
Als er na een hele tijd nog geen schot
in de zaak komt, blijkt dat hun formulieren uitgeput zijn en dat ze die
even zijn gaan bijhalen !
Terwijl we daar wachten begint de
vermoeidheid (en de kou) ons parten
te spelen. Veel gezwam en gezever
met daaropvolgend de slappe lach om
de meest belachelijke dingen zijn het
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Onze eerste halte op weg naar Bagdad houden we om 9.30 uur in een
soort baancafé, 'islamitische 14 bil-

lekes'zeg maar.
Hoewel er een heel aantal naar het

toilet moeten, stellen sommige dit
nog maar wat uit : écht niet te doen,
deze keer.

Met de slaap nog steeds in onze ogen
stappen we een half uur later terug de

58ste verjaardag, maar door de oorlog is er geen geld meer en zijn ze

bus op. Iedereen heeft slecht geslapen en het duurt niet lang of we zijn
allemaal weer onder zeil. De enkelen
die wakker zijn vragen zich af hoe
we die hitte 14 dagen lang moeten
doorstaan. Het is nog voormiddag en

niet verder gekomen.

we drijven nu al in ons zweet.
Dat belooft.
Tegen de middag worden de meesten
toch wakker en genieten van het uitgestrekte landschap : geen bomen,
struiken of huizen (of toch bijna
geen), enkel zand en stenen. Op één
of andere manier houden we ons
bezig en om 2 uur komt Bagdad in
zicht. Ongeveer 2 uur geleden zijn
we al even een groene strook gepasseerd, de Eufraat en zijn omgeving.
We rekenen snel even uit dat er sinds
onze aankomst op Zaventem 28 uren
verstreken zijn, waarvan 19 uur busreis, incl. haltes en controles weliswaar.

Bij het binnenkomen van Bagdad
komen we voorbij een groot braakliggend terrein. Het is de oude luchthaven waar Saddam de grootste moskee
ter wereld wil bouwen. De eerste
steen daarvoor werd gelegd op zijn

We passeren de (hoe heet die rivier
nu weer ) Tigris voor de eerste keer
deze reis. Chantal deelde ons vanochtend mee dat we waarschijnlijk in het
Rachid hotel zouden slapen. Dat is
het hotel van waaruit de reporters tijdens de Golfoorlog hun verslaggeving deden. Maar dat bericht is
alweer veranderd en onze chauffeur
zet koers naar het Ishtar-Sheraton
hotel. Tenminste, na een kort intermezzo van "uw vriend" de politie.
Onze chauffeur moet zijn papieren
afgeven en we worden een stuk terug
gestuurd. Er komt politie op de bus
die beweert dat iemand de straat
heeft gefotografeerd, iets wat blijkbaar niet mag. Niemand heeft zijn
fototoestel aangeraakt en dus kunnen
we in het begin niet goed volgen. Het
wordt al snel duidelijk dat dit een
voÍn van machtsvertoon en bangmakerii is. Na wat gediscussieer krijgt
de chauffeur toch zijn papieren terug
en mogen we doorrijden.

Om 14.40 uur komen we dan eindeaan in het Sheraton hotel. Het
ziel er alleszins al zeer goed uit. Wat

lijk

direct opvalt zijn de liften die vanaf
de 5e verdieping buiten komen. Zo
ktijgje een prachtig zicht op de stad,
vooral alsje tot de 17de verdieping
gaat.

Tijdens de verdeling van de kamers
blijkt dat we om 17 uur naar Babylon
moeten vertrekken (in kledij zelfs !)
om daar bij de openingsceremonie
van het festival aanwezigte zljn.
Snel naar de kamers dus, douchen
(zálig) en omkleden (neen, niet strij-

ken, geen

tijd

!).

Tijdens het eten, dat heel goed meevalt (le keer rijst), blijkt dat de koppels en Annemie en Ria het goed
getroffen hebben met de kamers.

Zijbezetten de grote hoekkamers van
de le verdieping. De anderen nemen
een deel van de tussenliggende
kamers in en nog enkele kamers op
de tweede verdieping. Enkel Ulf,
Dirk en Johan liggen nogal klein
doordat zrj met z'n drieën op een
gewone 2-persoonskamer slapen.

Om 17 uur is iedereen van Gelmel in
de hal op post en we vertrekken met
enkel ons deel van de groep naar
Babylon. Dat ligt op ongeveer anderhalf à twee uur rijden van Bagdad.

te krijgen is. Maar de enkele drank-

winkels die er zijn, zijn zelfs in Irak
om half één 's nachts gesloten. Na
nog een rondje thee op kosten van

Dirk B. (tractatie ter waarde van 9
BEF voor zeven thees, waarvoor
dank) gaan we rond 1.30 uur slapen.

Eindelijk ons bed.
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Rond 7.30 uur klopt Koen V.E. op de
kamerdeur : opstaan, onze eerste
Iraakse dag is er !
Hoewel de nachtrust kort was, hebben de meesten toch goed geslapen.
Iets na 8 uur verschijnt iedereen aan
het ontbijt. Dat blijkt voor de volgende 11 dagen broodjes, boter, een kruising tussen gelei en siroop, rauwe
tomaten, komkommers, thee en ófwel
smeerkaas, ófwel een ei (niet de
beide samen !).

De rood-witte bus waarÍnee we gaan
is niet erg proper en wanneer we daar
aankomen blijken onze nedes gewassen schorten nietzó onberispelijk
proper meer te zijn. Pech gehad,
vooral niet te veel van aantrekken.
Op de openingsceremonie in het

amfitheater in Babylon verschijnt ook
de eerste man in rang na Saddam. Dat
gaat gepaard met veel rnachtsvertoon
en tijdens zijn openingsspeech staan
er zeker 10 soldaten mee op het podium om hem te bewaken.

De opening zelf bestaat uit de uitbeelding en voorlezing van 3 stukken
uit het verhaal van Sinbad de zeeman. Het wordt knap uitgevoerd, op
het einde zelfs met wat íuurwerk
(een heel klein beetje; af en toe een
knal) maar de voorgelezen tekst is
volledig in het Arabisch en dus vervelen we ons al vlug. De warmte en
vermoeidheid maken het er niet beter

op en sommigen van ons vallen
gewoon in slaap. Het grootste
probleem op dat moment is echter de
dorst. Vermits we de gewoontes van
het land nog niet kennen hebben we
geen drank meegenomen. Voor ons
lijkt het een raar idee, maar in het
amfitheater van Babylon, waar zo'n
4.000 mensen kunnen zitten, kan je
nergens drank krijgen. Onze gids,
Chaider, gaat nog even op zoek naar
water of iets anders, maar komt na
zo'n half uur terug met de simpele
mededeling : geen drank aanwezig.
Dorst lijden dus maar, tot we terug in
ons hotel zijn. Daar wacht ons nog
een maaltijd die we tegen die tijd
dankbaar verorberen.

Na nog een snelle en afkoelende duik
door een paar moedige mannen trekken we met een klein groepje de stad
in om ons ervan te vergewissen dat er
hier toch nog ergens een pinde of zo

Na het ontbUt verzamelen we in de
hal en na ongeveer 45 minuten wachten verschijnt de bus. We vertrekken
voor een bezoek aan oud-Bagdad.

Ulf heeft vanochtend van iedereen de
dollars verzameld die hij of zij wil
wisselen in Iraakse dinars. Op de bus
wisselt hij bij Chantal alvast 100 dollar. De tegenwaarde in dinar omvat
ongeveff 10 cm briefjes van250
dinar. Straks, bij een wisselkantoor,
moet hij nog ongeveer 900 dollar
gaan wisselen, ongeveer 1 meter
briefjes van 250 dinar dus !

een volledige godsdienstvrijheid

bestaat. De meesten leven echter wel
in bepaalde streken of wijken bij
elkaar. Er leven zelfs nog een viertal
Joodse families in Bagdad.

Dwars door één van de souks - in
deze verkopen ze zelfs moderne
kleren - trekken we naar de volgende
bezienswaardigheid. Heel wat Iraakse
mannen zien die Belgische vrouwen
blijkbaar wel zitten en handtastelijkheden blijven niet uit. Vooral onze
achterwerken blijken geliefde plekken
om langs te strijken of in te
nijpen.

We stappen uit de bus in het oude
centrum en komen daar dadelijk in
het drukke stadsleven terecht. Al dat
getoeter van auto's, gediscussieer van
mensen en markt-(of souks-)lawaai
zijn we op dat moment nog niet
gewoon.

Als eerste bezoeken we de Gazelminaret. Zij stamt uit 905 n.C., het
begin van de Abbassidentijd.
Deze minaret, de oudste van Bagdad,
wordt gerestaureerd zoals ze authen-

tiek was. De financiële middelen
daarvoor komen uit privaarinitiatieven. Vanaf de minaret steken we de
straat over naar een Latijnse kerk
(1866). Oorspronkelijk was deze kerk
karmelitisch (1731), maar nu wordt
ze door de Kopten gebruikt.
Kopten zijn christenen uit het
Midden-Oosten ; in Irak leven ze in
wijken bij elkaar. Chantal vertelt ons
tot onze grote verrassing dat in Irak

Wanneer we de souks door zijn,
komen we aan een Chaldese kerk
(een oosters katholieke kerk). Het is
de oudste kerk in Bagdad. Ze is heel
anders dan wat wij gewoon zijn, heel
licht en sober in lichtblauw en crèmekleur. Wanneer we tijdens het vervolg
van onze tocht voorbij een oecumenische koranschool komen, wordt één
ding duidelijk : er is hier geen gebrek
aan verschillende godsdiensten.

Via de luidruchtige ijzer- en koperwarensouks waar mannen bezig zijn
hun goederen te bewerken, komen
we in de stoffensouks. Tussen de
kleine winkeltjes staan jongens etenswaren en drank te verkopen. Het is er
een drukte van jewelste.

In de Al-Mustansiriya School, de
oudste Arabische islamuniversiteit,
klimmen we naar het dak waar we
een mooi zicht op de Tigris en
Bagdad-rechteroever hebben. Het
water van de Tigris lonkt ons, maar
we weerstaan eraan en na nog snel op
de binnenplaats een theeke naar binnen te hebben gewerkt, spoeden we
ons naar het Bagdad-museum.

Dit folkloristisch museum is ondergebracht in het vroegere nationale
museum, vandaar de
Abbassideversieringen aan de ingang.
In het museum zijn een aantal
gebeurtenissen met beelden weergegeven. Wij doorkruisen het in tempo,
want op het einde kan je iets drinken,
wat ons op dat moment meer interesseert dan het museum zelf. Als we er
bijna zijn, voelt Annelies zich plots
niet goed. We geven haar een stoel en
brengen haar naar een redelijk frisse
kamer vlak bij de lc4fetaria'. In dit
overdekt hoekje kan je frisdrank en
thee krijgen. Vermits iedereen dorstig
is, is de koude Pepsi al snel uitgeput,
dus weer over naar thee, want op één
of andere manier moeten we ons
vochtgehalte terug op peil krijgen.

Even na 1 uur vervolgen we onze
weg door de papierwarensouks. Hier
kan je postkaarten krijgen en er
wordt dus duchtig gekocht.
Aan het einde van de souks wachten
we even op elkaar om dan naar het
voor- en na-museum te gaan. Het
door ons zo omgedoopte museum
toont ons aan de hand van foto's en
maquettes wat er in de golfoorlog
door de Amerikanen gebombardeerd
geweest is, en hoe de lraki's het nu
terug hebben opgebouwd. Onder de
meeste foto's hangt het onderschrift :
'Good man builds what the evil one

Aan het busstation wacht de bus ons
op om terug te gaan naar het hotel.
Boos zijn we daar niet om, want deze
hitte zijn wij nog niet gewoon en de
meesten hebben er ook niet aan
gedacht een fles water mee te nemen.
Dat laatste leren we de volgende

destroys'.

dagen wel.

Als laatste bezoeken we deze namiddag het Abbassidenpaleis. Het is één
van de meest merkwaardige bouwwerken van de Abbassiden, opgetrokken uit baksteen en toegeschreven
aan kalief Nasir Al-Din Allah (1180122s).

ff

"Ëffií&'

Terug thuis kunnen we ineens onze
benen onder tafel schuiven. Daarna
hebben we vrij tot 17.30 uur. Ulf gaat
met nog een paar anderen geld wisselen in een wisselkantoor om de hoek.
Hoewel 960 USD voor een Iraki toch
geen alledaags bedrag is, deelt de
man zonder blikken of blozen mee
dat hij dat kan wisselen, maar of het
groepje even wil gaan zitten en
wachten, want zo'n bedrag heeft hij
niet in huis. Terwijl iedereen thee
krijgt aangeboden, wordt het geld
elders opgehaald. Even later verschijnt men eÍnee in plastic zakken.
Je hebt het al begrepen : Securitas
zou hier failliet gaan. Voor het vervoer van de dinars naar het hotel
heeft Koen zljn rugzak meegenomen,
want 1.260.000 dinar of 5.040 briefjes steek je niet zomaar even in je
broekzakken weg. Zelfs niet verdeeld
over 4 of 5 broeken. Hoewel de man
bij het zien van dit bedrag niet verpinkt, weet hij toch niet meer waar
hij het heeft als Dirk Van Mol het
wisselkantoor verlaat met een droog :
See you tomorrow ! Op weg naar het
hotel deelt Koen, met een rugzak vol
dinarbiljetten op de rug, een bedelaar
mee : 'Sorry, no money'.
Rare jongens, die westerlingen !
Intussen vervullen een paar andere
Gelmelmannen een tweede, minstens
even nobele taak: drankaanvoer ! In
een

winkel 'om de hoek'vinden ze

flesjes bier. Er wordt een bak aangekocht, samen met nog wat frisse blikjes Tuborg. Vermits deze dranken

voor de moslims verboden zijn en
dus in het straatbeeld niet voorkomen, spoeden onze heren zich met
hun buit naar de hotelkamers. Daar
wordt al snel een deel van de buit
verorbert. Van de rest brouwen we
straks nog een feestje.

Terwijl de mannen het huis uit zijn,
wij vrouwen ons zo goed
mogelijk aan de Islamitische standaard aan : wij blijven thuis.
Heerlijk zwembad !
passen

Rond 18 uur vertrekken we naar onze
volgende excursie. We rijden naar
Agargouf waar zich een ziggurat uit
het Kassietentijdperk (1400 à 1500
v.C.) bevindt. Een ziggurat is een
tempeltoren, hier bestaande uit 9 verdiepingen, om zo dicht mogelijk bij
de godheid te zijn. Deze bestbewaarde ziggurat van Irak is nu nog steeds
een immens bouwwerk, ondanks het
feit dat hij al erg vervallen is. Zijn
oorspronkelijke vorm is niet meer te
herkennen, maar indrukwekkend
moet het zeker geweest zijn. Wij
beklimmen del2treden naar de
rondom lopende uitzichtplaats.
Daarna rijden we naar de Al
Amyrriyah schuilkelder. Deze werd
in de Golfoorlog (op 14.2.91) door de
Amerikanen gebombardeerd omdat
zij dachten dat er soldaten enlof officieren zaten.Er stierven 1200 burgers
in deze shelter. Deze bovengrondse
schuilkelder werd door een Finse

atoomschuilkelder gebouwd
tijdens de oorlog lran-Irak. Alle voorfi rma als

zieningen waren er aanwezig. De
Amerikanen troffen de shelter op z'n
zwakke plaats : de luchtverversing.
Een eerste bom joeg een gat door het
plafond zodat de tweede bom vrij
spel had en kon ontploffen binnenin
de schuilkelder. Slechts 14 mensen
konden ontsnappen, zij waren het
dichtst bij de grote sluisdeuren en
werden waarschijnlijk door de luchtverplaatsing van de eerste bom naar
buiten gegooid. Daama sloten de
grote sluisdeuren zich onmiddelli.jk
en zaten alle anderen als ratten in de
val. Op een bepaalde plaats in de kelder zie je nog de afdruk van mensen

die door de druk tegen de muur zijn
gegooid. De vrouw die ons hier rondleidt, heeft in deze kelder een familielid en 8 van haar kinderen verloren. Zij heeft het tot haar levenstaak
gemaakt om iedereen die hier komt,
te vertellen wat er gebeurd is.

Intussen hebben de Amerikanen toegegeven dat dit bombardement een
vergissing was.
Terug in het hotel gebruiken we onze
laatste maaltijd van die dag. Nadien
verspreidt de groep zich en met een
aantal gaan we zoals afgesproken
pinten pakken bij Gert en Wim.
Allerlei gespreksonderwerpen passeren de revue, waarvan één zeer uitgebreid bediscussieerd is, nl. "Propt u
of vouwt u ?" Voor meer info over dit
onderwerp kunt u zich wenden tot de

dichtsbij gelegen'Van Bauwel'post
(Annelies & Karen).
Rond 12.30 uur kiezen de meesten
voor hun plaatsje tussen de lakens.
Tot morgen !
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Alweer om 7.30 uur staat Koen voor
onze deur. Hetzelfde ochtendritueel
als gisteren speelt zich af en om 9
uur is iedereen klaar voor onze daguitstap. De meeste bierdrinkers hebben last van buikkrampen, maar ontkennen voorlopig nog de oorzaak.
Daar komt later nog wel verandering
in en de tweede bak bier raakt 's
avonds zelfs niet meer voor de helft
leeg. Iedereen voorziet zwemgerief
en voldoende waterproviand voor een
hele dag in z'nbagage, de vrouwelijke helft van de groep zorgt voor een
lange rok en hoofddoek. Ons eerste
doel vandaag is Kerbala, een heilige
stad waar vooral sjiitische moslims
wonen. Door een communicatiestoornis hebben wij het bericht dat we ook
iets met lange mouwen moesten
voorzien niet opgevangen. Die lange
mouwen zijn nodig om eventueel in
de moskee binnen te kunnen. Maar
veel zou het niet geholpen hebben,
want de bewakers van de moskee
laten ons er sowieso niet in. We
mogen enkel vlak bij de inkompoort

op het binnenplein staan, verder
komen we niet. Om het toch nog
even te proberen gaan Ulf, Paul en ik
naar de andere kant van de moskee
om via een andere ingang binnen te
raken. Dat lukt, we gaan heel rustig
het binnenplein op en mogen zelfs
binnen in de moskee zelf . Er hangt
een drukkende sfeeq maar heel wat
mensen doen teken dat we verder
moeten gaan, dus doen we dat maar.
Lang duurt dat echter niet, want de
bewakers hebben ons en nog enkele
anderen van de groep ontdekt en we
worden terug de moskee uitgestuurd.

Het is wel begrijpelijk dat je in deze
toch wel heel heilige plaats niet binnen mag als je geen moslim bent. Het
was evenwel de moeite deze moskee
langs binnen te kunnen bezichtigen,
met muren vol prachtige mozai'eken
van spiegeltjes.
We laten Kerbala achter ons en rijden
door naar het woestijnkasteel Al

een inspiratiebron voor onze

kend fort werd begonnen in' 61.
Nog wat verder de woestijn in passeren we een kudde dromedarissen.
Afgezien van de grijze maatpakjes en
eeuwige glimlach, lijkt het er even op
of er een bus Japanners gedropt is.
De drommedarissen worden zeer
intens op de plaat vastgelegd.

Middeleeuwse burchten. Het kasteel
is 175 x 169 m groot (= 29.575 m2)
en omvat 48 torens met 4 hoektorens.
Met de restauatie van dit indrukwek-

We zijn op weg naar Ain Al Tamr,
een oase die bekend is om zijn palmen fruitbomen, maar vooral om zijn

Ukhaidir, een verblijfplaats voor passerende karavanen op de handelsroute
Habab-Basra uit 778 n.C. Het werd
lang niet teruggevonden door naamsverwisseling. Het is zeer defensief
gebouwd en vormde waarschijnlijk

solforbronnen. De eerste sporen van
deze oase dateren uit de 2e en 3e
eeuw n.C. Deze oase werd en wordt

dikwijls benut door bedevaarders op
weg naar Mekka. Wij houden er halt
om onze picknick te verorberen.
Vermits het hier zo mogelijk nog
waÍmer is dan in Bagdad, en er hier
overal kanaaltjes lopen, kunnen sommigen zich niet meer bedwingen en
Koen M. en Wim gaan zwemmen in
één van de kanaaltjes. Ook wij,
dames, hebben zin om te zwemmen,
maar badpakken zijn hier taboe voor
de vrouwen. Dan en ik besluiten met
onze voeten even in een ondiep stukje water te gaan staan. De plaatselijke

vrouwen hebben er plezier in dat wij
zo genieten van dat frisse water, en
helpen ons in het kanaaltje zelf. Voor
we het weten staan we met onze
lange rokken in het kniehoge water.
De meesten van de groep komen mee
het water in, mannen en vrouwen
gescheiden zoals het hier hoort.
De plaatselijke bevolking heeft er
alleszins veel plezier in. Met kletsnatte kleren, maar alleszins verfrist
stappen we terug op de bus.
Op weg naar huis, deelt Chantal mee
dat we toch nog even langs het festival in Babylon moeten. Geen al te
grote moeite, naar het schijnt, want
we passeren daar op weg naar
Bagdad. Hoewel we intussen moe
zijn, schikken we ons.

Maar tijdens een drankhalte aan het
grote stuwmeer op de Eufraat, valt
Annemie flauw. Misschien hebben de
vermoeide heenreis en de intussen bij
iedereen opduikende diarree te veel
van haar krachten gevergd . We

weten het niet. De halte in Babylon
wordt alleszins afgevoerd en we rijden recht naar het hotel.

Na het eten verspreiden we ons weer.
Een deel gaat nog een terrasje doen
aan het zwembad, waar de meegekomen leden van de Raad van Beheer
en de Technische Commissie zitten te
vergaderen. Zelfs hier blijkt dat nodig
te zijn.

DONDERDAG 25.
Zelfde al stilaan bekende ochtendritueel.
Om 8.30 uur vertrekken we in kledij
naar een lagere school in Bagdad om
daar de groet aan de vlag bij te
wonen. Dat is iets wat elke donderdagochtend gebeurt, normaal om 8
uur, maar voor ons hebben ze het een
uur uitgesteld. We gaan allemaal op
een hoopje in de schaduw op de
speelplaats staan. De kinderen komen
in dril, twee aan twee de klas uitgemarcheerd en stellen zich op rond de
speelplaats. De gebruikelijke groet

begint. Enkele kinderen worden naar
voor geroepen en declameren zelfgemaakte teksten met eerbetuigingen
aan Allah en aan de grote leider,

Saddam Hussein. Dit gebeurt door
diegenen die de afgelopen week de
besten van de klas geweest zijn.
Nadien heet de directeur van de
school ons welkom en dansen wij een
halve zeesuite voor de kinderen. We
doen een deeltje van de berendans
voor en dan komt het grote moment
... meedansen. Het bekende ritueel
begint en we halen zoveel mogelijk
kinderen om mee te dansen. De leerkrachten weten het in het begin niet
zo goed, maar we kunnen hen duidelijk maken dat het de bedoeling is dat
er zoveel mogelijk kinderen meedansen. En dat lukt, op een 40-tal kinderen na danst heel de school mee.
Zoiets hebben ze duidelijk nog nooit
meegemaakt. Al na de eerste figuur
hebben de meeste door dat zeHarry,
in het midden van de kring, in het
oog moeten houden. De meesten dansen duidelijk met veel plezier met
ons mee.

Na het dansen lopen ze snel terug
naar hun plaatsen. Wij overhandigen
officieel de door ons meegebrachte
balpennen, blocnotes, ballonnen ...
Op deze manier zijn we er zeker van
dat iedereen het gezien heeft en dan
kunnen we er (zo wordt ons verzekerd) van op aan dat het niet ver-

dwijnt.
Chantal heeft ook nog vanalles bij, in
zakjes verdeeld per klas. Wij mogen
dat gaan uitdelen. Hoewel sommigen
zich op dat moment echte kapitalisten
voelen, voelt het toch ook wel een
beetje aan als Sinterklaas spelen. Nog
nooit heb ik zo'n blije kindergezichtjes gezien. En dat simpelweg met een
opblaasbare bal en een balpen voor
de hogere leerjaren, en een potlood
en een ballon voor de lagere leerjaren. Hoe anders zouden ze bij ons
reageren I

-

In Irak is er eigenlijk schoolplicht,
maar er is weinig schoolgerief en het
het beetje dat er is kunnen de meeste

mensen niet betalen. Kinderen kunnen dikwijls ook meer verdienen dan
hun ouders, dus worden ze eropuit
gestuurd om te gaan werken.
Na dit schoolbezoek moeten we naar
een opening van een tentoonstelling.

Tevergeefs echter. Sacha is haar fototoestel in het Sheraton vergeten, en
mocht dat niet met de taxi gaan
halen. Dan maar met de bus, besliste
onze gids. Dus wij wachten tot de
bus terug is. Dé grote hobby van de

Terwijl wij door de gangen lopen,
roepen de mensen ons binnen op de
kamers. Zevragen foto's te trekken,
zodat wij thuis kunnen laten zien hoe

Daar kunnen we ons terug omkleden.
Van een opening is er echter weinig
le zien. De tentoonstelling omvat
vooral schilderijen van 'de man met
de snor'. Om ons de gelegenheid te
geven ons om te kleden, wordt een
vergadering opgeschort. Kun je je
zoiets in België voorstellen ? Vermits
de tentoonstelling niet veel te betekenen heeft, verdwijnen we nogal snel
met een deel naar de cafetaria om
daar thee, Pepsi, of 7up te gaan drinken. Vermits er een uur van doorgaan
was afgesproken, staat het grootste
deel van de groep beneden zoals
afgesproken te wachten.

volksdanser

Chantal vertelt ons over het food for
oilproject. Onder VN-controle komt
er in ruil voor olie voedsel binnen,
meestal vanuit Azie waar Irak nieuwe
bondgenoten zoekt. Een eerste deal
ging door in juni '97, na een akkoord
dat al in december '96 was gesloten.
Van het geld wordt eerst de VN
betaald en de heropbouw van
Koeweit. Van wat overblijft, kan Irak
wat medicijnen kopen. De in juni
aangekochte medicijnen zijn echter
verdwenen na het lossen in de haven.
In de klinieken zijn ze nooit toegeko-

!

Wanneer de bus terug verschijnt
(Sacha's fototoestel blijkt onvindbaar), gaan we een kinderhospitaal
bezoeken.

We komen er terecht op de spoedafdeling, waar de kinderen binnenkomen en blijven tot hun toestand sta-

biel is. De meeste kinderen hier hebben maag-darmklachten. Hun ouders
verzoÍgen hen zelf . Opereren wordt
bijna nooit gedaan, vermits de meesten een operatie niet zouden overleven. Er is vooral een gebrek aan
medicatie en onderzoeksmateriaal.
Hoewel we slechts een kleine doos
medicatie bijhebben, geven we die
graag aan hen. Misschien helpt het
toch een beetje.

erg het gesteld is.

men.

Ook Koeweit mag olie kopen in ruil
voor medicijnen en voedsel. Op de
zwrre markt is, ondanks het VNembargo, vooral Rusland zeet actief

in de oliehandel.
Onze eerste halte na het kinderhospitaal is het 1500 m lange paradeplein.
Op de hoeken van het plein staat een
vuist die een zwaard vast houdt.
Deze zwaarden kruisen elkaar boven
het begin en het einde van het lange
plein. Bovenop staat de lraakse vlag.

Uit de vuisten hangen netten waarin
helmen van gesneuvelde Iraniërs zitten. Deze zijn ook onder de zwaarden
in het asfalt van het paradeplein
gegoten zodat je er overloopt. Elk
zwaard weegt zo'n 16 ton en is door
een Engelse firma gemaakt uit Iraaks
staal. De armen (en vuisten) duiden
op de kracht van het Iraakse volk en
zijn gemaakt naar het model van
Saddam Hussein.

gen. Geen probleem op een kapstok
aan de buizen boven in de bus drogen
deze in sneltempo.

Volgende halte is het Monument van
de Onbekende Soldaat. Vroeger stond
dit aan het Sheraton hotel, maar het
is in '83 naar hier overgebracht.
Bor-enop bevindt zich een helm of
schild. om Irak te beschermen. Twee
stroken aan de zijkant symboliseren
de ïgris en de Eufraat. Deze monden uit in de Shaad El-Arab, de mondin-s in het zuiden van Irak. Deze
monding wordt weergegeven door
een schuin oplopend vlak. Onder de

helm zit in een massief blok de
doodskist van de onbekende soldaat
vernerkt. Deze kist rust op de takken
van een dadelpalm, die in het onderliggende wapenmuseum verder 1oopt.
In de takken zitten zwaÍte blokken
waardoor 17 zwaarden steken. De
blokken symboliseren de lever en het
hart van de kaniërs, de 17 duidt op
17 juti. dag van de revolutie.
We keren terug naar het hotel voor
ons middagmaal. Wanneer Ulf na het
eten op de kamer komt, wordt er
bijna onmiddellijk aangeklopt. Eén
van de kamerjongens komt schuldbe-

Vlak voor Babylon staat een laatste
checkpoint. Vorige keer viel de controle hier wel mee, maar ditmaal controleren ze met camera's zelfs de
onderkant van de bus.
Een half uur te vroeg komen we het
theater binnen. We zoeken onze
plaats op en zijn benieuwd naar de
groepen die we Íe zien gaan krijgen.

wust vertellen dat hij uit het pakje dat
op de televisie lag een sigaret genomen heeft. Ulf, nobel als hij is, vergeeft het hem. Vanaf dan leggen onze
vrijgezellen regelmatig wat sigaretten
klaar. Hun kamer wordt de rest van
de reis alleszins heel goed gekuist.
We zijn vrij tot ongeveer 17 uur. De
muzikanten gebruiken deze tijd om te

Vermits we een licht verwijt van
absentie op het festival gekregen hebben, willen we deze keer laten zien
dat we er zijn. Het muziekje datze
op voorhand draaien, kennen we al
van de vorige keer, en we klappen
met de hele groep dynamisch mee op
de maat van de muziek. En dan plots
kunnen we ons niet meer inhouden :
'let's do the wave !'Blijkbaar vinden
ze dat wel grappig, want binnen de
kortst mogelijke tijd staat er een
camera naast de groep.

Keep on smiling

!

repeteren.

Om 17 uur maken we ons klaar om
in Gelmel-T-shirt naar Babylon te
gaan. Sommigen hebben hun T-shirt
gewassen, maar nog niet drooggekre-

Als eerste groep komen de Bulgaren.
Zij beginnen hun programma vanuit
het publiek, iets wat de mensen duidelijk wel aanspreekt. Hoewel zehet
goed oplossen, valt het ons toch wel
op dat ook zij eigenlijk wat onderbezet zrjn. Ondanks hun goede begin
valt de rest van hun programma toch
wat tegen. Tussen enkele van hun
suites door verschijnt er een schijnbaar populaire Iraakse zangeres. De
Iraakse mannen zijn alleszins blij met
haar verschijning, de onze zien dat
duidelijk wat minder zitten. Zo slank
als onze Isabelle A. is, zo volslank is
deze zangeres. Allemaal niet zo erg,

als deze dame niet in een smal zwart
kleed zou rondlopen. Maar ach, zwart

kleedt af, niet waar.
Het tweede deel van het Bulgaarse
programma begint in tegenstelling tot
het eerste deel met live-muziek. Maar
dat verandert snel en vanaf het tweede nummer is alles terug op cassette.
Het koor waarïnee de dansers afwisselen valt echter best mee.
Na de Bulgaren komt een Joegoslavische groep uit Montenegro. Niet
slecht, maar de sportsokken van één
van de meisjes valt onder die mooie
kledij toch wel uit de toon. Wie weet
wat vinden die groepen van ons !?!

Na 10 min. voorstelling van de
Joegoslaven beslist onze gids dat we
even naar het andere theater in oud

Babylon zelf gaan kijken. Daar zijn
op dat moment enkele Libische muzikanten bezig. Lang blijven we er echter niet. We keren terug naar Bagdad,
krijgen om 23.30 uur nog ons avondeten, en verdwijnen naar het zwembad, de respectievelijke slaapkamer...
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Ontbijt vanaf 8 uur.
Vannacht hebben Harry en Dan rond
ruur bezoek gehad op de kamer.
Omdat hij er niet gerust in was, controleerde Harry (in snel bijeen

4.45

geraapt tenue) nog even de gangen
op onze verdieping, maar er was
niets meer te zien. Na melding aan
het hotel, blijkt dat er op dat moment
een check-out was. Eén van de
kamerknechten heeft waarschijnlij k
een kamer willen controleren en heeft

zich vergist (?).

geld (zo'n i20 miljoen dollar). Het
gebouw dat

in '81-'83 gerealiseerd

werd, is ontworpen door Iraakse
architecten en uitgewerkt door een
Gents studiebureel.

De twee halve eieren zijn gebaseerd
op de koepel van een moskee. Zoals

bij
Rond 9 uur vertrekken we naar een
Armeense kerk om daar een misviering bij te wonen. Een Armeense viering duurt enkele uren, daarom pikken wij slechts een klein stukje ervan
mee. We komen binnen tijdens het
gedeelte waarin vooral gezongen

wordt. Deze gezangen zijn prachtig.
Als we buitenkomen voelen we ons
echt op z'n zondags, alleen missen
we 'De Roos' om nadien iets gaan te
drinken.
Ons volgende doel vandaag is het
Monument van de Martelaren. Het is
gebouwd ter ere van de slachtoffers
van de oorlog Iran-kak. Mitsubishi
Corporation zorgde voor het nodige

de meeste Iraakse gebouwen, zit
ook in dit monument een hele sym-

boliek verweven. De twee helften
zljn zo gebouwd dat ze niet sluiten
wanneer je ze tegen elkaar zou schuiven. Zo kunnen de geesten altijd
langs boven weg. Eén van de helften
staat in de richting van de opgaande
zon, teken van leven ; de andere in de
richting van de ondergaande zon,
teken van dood. Het water dat uit een
fontein tussen de twee sculpturen
loopt, vloeit tot beneden aan het
museum en staat symbool voor de

kringloop van het leven. De Iraakse
vlag, die onderaan in het museum
doorloopt. siaat symbolisch gedraaid.
Onder de r-Jag, beneden in het museum, beviniit zich een _qrote cirkel in
rode steen. symbool voor het vergoten bloed van de Iraki's. In het museum, ondelln het monument, vinden
we enkele foto's terug van de oorlog.

De muren zijn bekleed met marÍneren
platen waam de namen van de
gesneuvelde Iraakse soldaten gegraveerd staan. Hoeveel her er zijn, valt
niet te tellen- In deze oorlog zljn er
honderdduiz:nden gesneuveld.
Van hieruit gaan we te \-oet naar het

Mausoleum -\dnan Khairallah. Deze
man was een bevelhebber die bekend
stond om ziln streven naar rechtvaardigheid. Tiidens de terugkeer van een
inspectie var troepen in het noorden
van Irak, is irij samen met een aantal
andere helikopters in een woestijnstorm terecht gekomen. Er waren
+ 15 helikopters en hij is de enige
die gecrasht is (volgens de officiële
uitleg). Het mausoleum werd in een
recordtempo van 4 maanden opgetrokken en zit ook weer vol symbo-

liek. De 8 koepels duiden op de jaren
oorlog tegen Iran, tijdens dewelke
Khairallah een belangrijk bevelheb-

ber was. Bovenop staat een adelaar
die een stalen helm op zijn vleugels
draagt. De adelaar staat symbool
voor de piloot die hier begraven is,
de helm werd door hem gedragen aan
het front. Rond het gebouw staan 49
dadelpalmen, de leeftijd van de overledene. Zlj staan symbool voor lrak.
De buitenmuren van het mausoleum
zijn gebouwd onder een hoek van
17', duidend op 17 juli, revolutie van
de Baath-partij. Binnenin bevindt
zich ook een klein museum over de
man. Opvallend zijn de vele foto's
van hem met Saddam Hussein.

We stappen terug in de bus en rijden
naar Ctesiphon. Hier bevindt zich de
grootste bakstenen boog uit de oud-

heid. Onze'architectenploeg' filosofeert zich suf waarom er 'gaten' in de
boog verwerkt zitten. Om stellingen
te kunnen zetten, een soort van katrol, airconditioning .. we zullen het
wellicht nooit weten.

Terug in Bagdad schuiven we onze
benen onder tafel. Na het eten hebben we een uurtje vrijaf met aansluitend repetitie. Annemie is deze voormiddag niet meegegaan. Het gevolg
is dat zij uitgeslapen is, iets wat maar
al te goed te zien is. De repetitie is
redelijk goed en we kunnen zondag
ook nog oefenen, dus ... geen nood.

Rond l8 uur staan we allemaal klaar
in de hal voor de volgende expeditie.
Onze eerste halte is de post, waar we

eindelijk contact met thuis kunnen
opnemen. Een paar mensen slagen
daar in, maar na 5 keer bellen is het
afgelopen : de centrale is gesloten.
Ria heeft zelfs 2 keer moeten bellen.
Er was niemand thuis en de operator
schrok zo van het antwoordapparaat
dat ze het telefoontje afbrak.

Op weg naar het restaurant beslist
Paul dat uit de ijskast op de kamer
alle bier moet verdwijnen en vervan-

gen moet worden door water. Is dit

Gelmel nog wel

???

Plots klinkt er harde, dansbare
muziek naast de bus. Komt dat uit
een winkeltje ? Neen, het blijkt uit
een auto te komen die op dat moment
naast de bus rijdt. We gaan uit de
raampjes hangen, klappen en dansen
mee op de muziek en proeven even
van het (huwelijks-)feest dat we

voorbij rijden.

I
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Wat later worden we opgeschrikt
door lawaai afkomstig van het dak.
Dat de takken van de bomen tegen de
luiken daarboven slaan zijn we intussen al gewoon, maar dit waren geen
takken meer. Het blijken metalen latten te zijn die daar hangen om de
hoogte (laagte in dit geval) van de
komende brug aan te geven. Véél te
laag voor deze bus alleszins, maar
blijkbaar is de chauffeur enkel tot
hier gekomen om terug te draaien.
Van het drukke verkeer in deze straat
trekt hij zich niets aan en hij begint

rustig tussen de voorbijrijdende
auto's door terug te draaien.
Verkeersregel is één van die woorden
die hier niet in een woordenboek
voorkomen.

ze met hun buitenkant nog even op
gloeiende houtskool gelegd om ook
die kant dicht te schroeien.
De vissen worden op grote metalen
schalen geserveerd, samen met brood
in de vorm van pannekoeken. De vis
smaakt en is dan ook snel op. Blj
vele is hiermee hun maag echter niet
gevuld. Misschien straks in het hotel
toch nog even aanschuiven ?
Een deel van de groep zit buiten aan
een tafel, naast het retaurant. Een
bedelaar komt naar hen toe en vraagt
(doet teken) of hij de overschot mag
hebben. Hij legt het overblijvende op
een broodpannekoek en gaat dat aan
de straatkant zitten opeten. We voelen ons plots toch wel een beetje
schuldig met onze rijkdom.

Ons uiteindelijk doel blijkt één van
de restaurants te zijn waar we gisteren al eens passeerden. Restaurant is

Later op de avond wordt er door

eigenlijk wel een groot woord. Het
lijkt meer op een overdekte picknickplaats. In bakken water vooraan in
het restauranl zitÍen karpers uit de
Tigris. Ze worden ter plaatse gedood
en gekuist. De vissen worden zowel
aan de binnen- als buitenkant gezou-

overvloedig. Schol

ten en op houten stokken opgespannen. Zo worden ze rond een vuur
gezet Íot ze gaar zijn. Daarna worden

sommigen doorgezakt op de Van
Bauwel-kamer. De Arak vloeit er
!

a
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Harry wekt zoals afgesproken om
8.30 uur een deel van de groep.

Vandaag is onze vrije dag en we willen naar de souks. De meesten staan
inderdaad op. maar sommige geven
forfait. Buikklachten of slaaptekort
zijn de meest genoemde oorzaken.
Rond l0 uur trekken we, verdeeld
over 3 taxi's, naar het centrum van
Bagdad. Daar verspreiden we ons in
kleine groepjes en gaan op koopjes-

jacht.
Op de middag druppelen we allemaal
terug binnen in het hotel waar de
slaapkoppen stilaan verschijnen.
Terwijl we in de bar beneden nog
even een theeke drinken, duikt er een
camera-ploeg van de Iraakse tv op.
Zij willen onze groep interviewen.
Koen wordt er bij gehaald en het
interview gaat van start.
Intussen blijkt dat Ull die vanmorgen ziek meldde, aan de beterhand is.
Paul blijkt echter met koorts in bed te
liggen. Ria wordt erbij gehaald en
onze superverpleegster (bijna een
volleerd dokter intussen) geeft hem

lijk

is. De mensen van de keuken
weten duidelijk niet goed wat er
gaande is en komen af en toe even
poolshoogte nemen.
Om 18.30 uur vertrekken we voor
een nieuwe strooptocht in Bagdad.
Ditmaal gaan we naar Karade I waar
vooral veel goud- en zilverwinkels
zijn. We ontdekken er zelfs muziekwinkels, net nu Paul z'n bed niet uit
mag. Hij had gisteren al een muziekwinkel ontdekt, recht over het postgebouw. Daar verkocht men drie
trompetten en een saxofoon zonder
kleppen. Deze muziekwinkel is echter wel voorzien van degelijke instrumenten en Dan koopt er een mando-

line.

Als we terug in het hotel komen,
wordt ons gemeld dat in Hotel
Palestina (aan de andere kant van de
straat) een Russische groep optreedt.
Er zljn voor onze groep 20 plaatsen
gereserveerd, zonder verplichting

antibiotica.

echter.
De meeste Gelmellers gaan eerst
eten : de rest zien we nog wel.

De geplande repetitie gaat om I5.30
uur van start, zonder muzikanten. Wij
bewijzen hiermee dat zingen en dansen tegelijk vermoeiend maar moge-

Na het eten echter valt Ulf- op dat
moment op weg naar de liften, flauw.
'We
kunnen hem wij snel bijbrengen,
vooral wanneer hij iemand van de

omstaande Iraki's het woord 'clinic'
hoort uitspreken. We moeten hem
bijna tegenhoude4 om niet dadelijk
op te staan. Annemie haalt Ria erbij,
maar behalve hem naar zijn kamer
sturen, kan ook zij weinig doen.
Chantal vertrouwt het zaakje echter
niet meer zo goed en haalt er een
dokter bij. Die verschijnt rond 23.30
uur bij Paul, maar behalve wat pilletjes uit een verfomfàaid papieren
zakje geven, kan ook hij niet veel
doen. Ook bij Ulf luidt hetzelfde verdict : veel rusten en drinken.

De rest van de groep verdeelt zich
intussen tussen het russische opfeden, niet al te interessant, en het terras aan het zwembad.
Wat zal morgen ons brengen ???

iV

",1.,,,,.11.Iii..,.i,41iir,,rl,,::ii

{:r!i

il-+

zo N DAG.i:.9, 8.9.97

Paul is vandaag veel beter, zijn
koorts blijkt verdwenen. Ook Ulf
verschijnt terug in het land der levenden, maar net als voor Paul is ook
voor hem het bedhouden voorlopig
de boodschap.

Terwijl zij hun ontbijt gebruiken, vertrekken wij iets voor tien uur naar de
Saddam-tower. Dit is een uitkijktoren
die bij het in '91 gebombardeerde
communicatiecentrum hoort. Van
deze bombardementen is echter niets
meer te zien. Aan de ingang staat een
groot beeld van Saddam die met uitgestrekte arïn naar de toren wijst :
"kijk maar, wij bouwen toch alles
terug op". Rond het beeld liggen
brokstukken van de bom die alles
vernielde.

De toren zelf werd opgericht in april
'85. Met de lift gaan we naar de 2e
verdieping die op 107 m hoogte blijkt
te zijn. We komen er terecht in de
Ishtar, een cafetaria./restaurant. Van
hieruit heb je een wijds zicht over
Bagdad. Na een verfrissing begeven
we ons nog een verdieping hoger. Op
II2 m boven de grond komen we
binnen in een exclusief restaurant
met draaiende vloer. We zetten ons
allemaal langs de ramen en genieten
van het voorbijkruipende uitzicht.
Natuurlijk zijn er ook hier weer stukken die je niet mag fotograferen, wat
ons er alleen maar toe aanzet om dat
in een onbewaakt moment toch te
doen. Het restaurant heeft men vrij

snel na de opening terug moeten sluiten wegens gebrek aan kapitaalkrach-

tige bezoekers. Spijtig, want wij hadden hier graag ons buikje vol gegeten
met de veelbelovende entrecótes die
we op het menu ontdekken.
Terug beneden kan je bellen in het

communicatiecentrum. Dat is tenminste de bedoeling. A1 vlug verschijnt
het groepje bellers terug aan de toren:
geen paspoorten

bij, dus kunnen ze

ook niet bellen. Faxen was een mooi
alternatief geweest : er was echter
geen faxtoestel aanwezig. En dit is
een coïnmunicatiecentrum !?!
Ons tweede doel vandaag is Bagdadwatch. In het gebouw onder deze
reusachtige klok is een museum dat
sinds '96 geopend is voorhet
publiek. Eén van de zalen is gevuld
met foto's van het leven van Saddam.
De laatste drie panelen in de zaal zijn
leeg. Daar hingen foto's van de 3
schoonzonen die verraad pleegden en
naar Jordanië gevlucht waren. Na
gratie te hebben gekregen van
Saddam, zljn zij op de terugweg naar
Bagdad vermoord ...
De andere zalen zijn gevuld met
geschenken aan Saddam Hussein.
We vinden er onder andere enkele

stukken kristal van België, cadeau
gedaan door onze toenmalige vicepremier (in '88) en door de ambassa-

deur (in '84).
Ook het cultureel museum voor vrouwen wordt met een bezoekje vereerd.
Het vertelt de geschiedenis vàn de
modeme vrouw in Irak. Deze

geschiedenis is weergegeven door
middel van tekeningen, foto's en
copies van oude beeldjes. Het museum is eigenlijk vooral een bezoekje
waard doordat het het enige is dat
iets over de vrouw vertelt.
We eten 's middags in het hotel en
hebben nadien vrij. Vermits Paul
beter is, trekken we opnieuw naar de
souks. Ulf vergezelt ons, onder boze
blikken van Ria echter die dit onverantwoord vindt. Maar lang blijven we
niet weg, want de souks sluiten in de
namiddag, en na een uurlje is er
amper nog iets open te vinden.

Terug in het hotel sluiten we ons aan
bij de rest van de groep en luieren,

zwemmen...
Om 8 uur schuiven we onze benen
onder tafel. Een uurtje later vertrekken we naar Babylon voor onze
geluids- en podiumtest. We komen er
na anderhalf uur rijden in een overvol
theater terecht. Lotti in concert ?

Na een redelijke repetitie rijden we
om I uur terug naar Bagdad, waar we
2 uur later veilig tpekomen (de veelvuldige negering van de rode lichten
en het inslaap vallen van onze chauffeur niet meegeteld). Er wordt ons
meegedeeld dat we dinsdagavond uitgenodigd zijn bij de oudste zoon van
Saddam. Wat gaan we daar beleven...
Slaapwel, morgen komt eindelijk ons
optreden er aan !

Om ons een plaatsje te bezorgen,
worden er andere, betalende mensen
van hun plekje verjaagd. Voor ons
voelt dat vervelend aan, maaÍ onze
gids lijkt het niet te storen. We zetten
ons dan maar neer en kijken rond
naar de menigte die staat te zingen en
te dansen op de tonen van het laatste
nummer van de populaire zangeÍ.
Achteraf blijkt dat dat nummer, op
dit moment zeer geliefd, gericht is
tegen de Amerikanen. Na zijn opffeden loopt het theater snel leeg, op de
tonen van het muziekje waar wij ons
donderdag op amuseerden. Paul vat
het idee op dit nummer uit te schrijven, zodat we het kunnen inlassen in
ons optreden maandag. Koen zal proberen het op cassette te krijgen, liefst
met de tekst erbij (het nummer bleek
echter te moeilijk om op korte tijd in
te studeren).
Wanneer het theater bijna leeg is,
begeven wij ons richting podium. Er

duikt echter een probleempje op :
niemand blijkt ervan op de hoogte te
zijn dat wij nog even komen oefenen.
Na wat gediscussieer vinden zlj een
oplossing : "oefen maar, maar dan
wel zonder micro's". Vreemde opvatting over een geluidstest ! Na verder
onderhandelen zijn ze bereid de
micro's terug op te stellen. Wie heeft
deze oefenstonde eigenlijk aangeboden ? Dat blijkt niet meer zo duidelijk te zijn ; wij hebben er alleszins
niet om gevraagd, maarde gelegenheid wel dankbaar aangenomen. Zo
gauw de micro's terug zijn opgesteld
krijgen we een uur 0m alles door te
nemen. Het is 0.30 uur als we onze
podiumtest eindelijk kunnen starten.
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Weer vrijaf tot deze namiddag. Er
wordt uitgeslapen, gewinkeld, ...

Om 2 uur repeteren de muzikanten,
om 3 uur komen de dansers erbij en
nemen we de laatste moeilijke stukken nog even door. Twee uur later
staat iedereen klaar voor het grote
optreden.
Onderweg stoppen we nog een paar
keer, op zoek naar drank.
Rond 19 uur stoppen we aan het
theater in Babylon en plots wordt het
een zenuwachtige bedoening. We
hebben nog welgeteld 20 minuten om
ons om te kleden en te schminken.
De zenuwen slaan ten volle toe.

En dan is het plots zover : Wim gaat
het podium op en levert een mooie
vendelreeks af.

Wij volgen hem met onze aangepaste
Zeesuite. Het is wel een vreemd
gevoel, de mensen lijken helemaal
niet op te letten en zitten gezelligte
keuvelen. Hier en daar vind je echter
wel groepjes mensen die ons geïnteresseerd gadeslaan. Applaudiseren
tussen de dansen in gebeurt bijna
niet, maar na het optreden krijgen we
toch een applaus dat kan tellen.

Achteraf blijkt dat men hier nog
nooit onze soort dansen gezien heeft.
In plaats van stukjes van het optreden
de ether in te sturen, zendt men op de
televisie de volle 47 minuten uit.

Hoewel het theater bij het begin van
ons optreden al goed gevuld was,
loopt het tijdens onze dansen pas echt
goed vol. Op het einde van het programma is er weer een optreden
voorzien van één of andere populaire
Iraakse zanger.

Wij worden bij

de rest van ons reisgezelschap gezet en mogen daar
genieten van een kindergroep uit
Moskou. Hun dansleider lijkt sprekend op Stan 'de ramenmaker man'
Stevens. Het is echter enkel zijn
uiterlijk dat zo overeenkomt, want of
onze Stan zo tegen die kinderen zou
roepen en tieren betwijfelen wij toch

wel.
Na deze kindergroep verschijnt dan
de bekende zange\ waar iedereen al
zo lang zit op te roepen. De 4000
aanwezige mensen genieten van zijn
optreden en de mannen dansen naar

hartelust. Voor de vrouwen is dit
minder vanzelfsprekend.

Links van ons zitten er een 3-tal die
zich moeilijk kunnen bedwingen en
telkens opnieuw proberen te dansen.
Uiteindelijk worden ze verplicht neer
te zitten. Geen nood, dan dansen ze
wel zittend. Ook onze mannen worden uitgenodigd vlak voor het podium wat te dansen. Vooral Johan
(van BRI3) amuseert zich daarmee.
De anders zo stille reisgenoot lijkt nu
toch even los te komen.
Na het optreden dringen we ons
samen met de menigte naar buiten.

We pikken nog snel onze kledij en
andere attributen op en gaan dan op
weg naar de bus. Doordat het heel
druk is (naar het schijnt door het
optreden van die zangeÍ, niet door dat
van ons) staan we in de file om uit
Babylon weg te raken. Rond 1.30 uur
zijn we terug aan het hotel.
.g
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Vandaag trekken we naar Samarra.
De meeste Gelmelmannen verschijnen aan het ontbijt in moslim-outfit.
Zij hebben zich de afgelopen dagen
de typische mannendracht van hier
aangeschaft, een lang kleed met bijpassende Arrafath hoofddoek. Ze

hopen zo niet meer te veel op te val-

len tussen de plaatselijke bevolking.
Hopen is wel het juiste werkwoord.
Onderweg naar Samarra zien we
ondanks het vliegverbod in de verte2
helikopters vliegen. Het zijn helikopters van de VN-waarnemers die
patrouilleren.
Na ongeveer 2 uur rijden komen we
in Samarra aan.Deze stad is een historisch centrum in de provincie
Salahuddin, genoemd naar de grote

moslimleider Saladin (uit 1137).
Samarra is afgeleid van Surra-man-ra
wat 'hij die haar ziet, verheu ge zich'
betekent. De stad is gelegen aan de
oostelijke oever van de Tigris. Er
wonen zo'n 25.000 mensen.
De oudste sporen van deze vestiging
dateren uit het 4de millenium v.C. en
zijn teruggevonden vlak voor WO. I.
De Abbassidische stad dateert uit de
9e eeuw (836 n.C.) en is ontstaan na
botsingen tussen Arabisch-Perzische
inwoners en Turkse soldaten te
Bagdad.

Bij

aankomst in Samarra bezoeken

we eerst de Al Jami moskee met zijn
l3e eeuwse koepel. Deze koepel
heeft een doormeter van 68 meter en
is volledig belegd met vergulde

koperplaten. De moskee heeft een 36
meter hoge minaret. In tegenstelling
tot de moskee in Kerbala waar we
niet binnen mochten, blijkt dat hier
geen probleem te zijn. Zelfs de vrouwen mogen probleemloos binnen. We
geven onze schoenen af aan de
ingang en gaan de moskee binnen
door een ingang die bovenaan versierd is met vergulde en bewerkte
koperplaten. Binnen lijkt de moskee
sterk op die van Kerbala. Ook deze is
versierd met mosai'ek van spiegeltjes.

wat moeilijk doet over ons bezoek
heten de andere mensen ons welkom.
Mannen zeggen het ons gewoon,
enkele jonge meisjes wuiven even als
de mannen het niet zien en zeggeÍr
amper hoorbaar "lvelcome".
Naast de moskee, in een hoek van de
binnenplaats, ligt het heiligdom van
Mohammed Al-Mahdi. Hij was de
12de en laatste imam voor de
Sjiietische moslims. In 874 verdween
hij hier om op de dag van het laatste
oordeel een uitspraak te vellen.

Een man geeft wat uitleg aan een
deel van onze groep, een ander deel
zet zich rustig op de grond om de
mensen niet te storen en snuift zo
even de sfeer op. Hoewel één man

Sommigen proberen op aanraden van
Chantal ook hier binnen te raken. Ulf
en Koen M. slagen daar bijna in,
maar worden op het laatste moment
tegengehouden.

Het vreemde is dat het Sjiisme vooral
de Iraanse staatsgodsdienst is,
ondanks het feit dat de belangrijkste

werklieden bestemde wijken met
dokken langs het water.

heiligdommen zich in Irak bevinden.

Bij het kaliefenpaleis, waar we met
de bus naartoe rijden, hoorde Al-

Het bezoek van de oude stad, waarvan de opgravingen begonnen zijn in

Burqa, een zwemparadijs 13 m onder
de grond met 4 hoofdingangen en 8
zij-ingangen. Het water werd via

1911, beginnen we

bij

één van de

twee oude moskeëen. De 55m hoge
bakstenen minaret die erbij staat
heeft een cilindervormige kern en is
omgeven door een wenteltrap, wat
haar de speciale spiraalvorm bezorgt
(Al-Malwyia = spiraal). Deze minaret
getuigt net als de Soemerische ziggurats van een drang naar de hemel.
Het grootste deel van de groep raapt
alle moed bijeen en beklimt de minaret. Na 422treden (waawan ongeveeÍ
de helft in de schaduw) komt je
bovenaan en kan je genieten van een
prachtig zicht op zowel de nieuwe
stad als op de opgravingen van het
oude Samarra. De oude moskee
waarvan je de ommuringen nog ziet,
werd gebouwd in 852 tijdens het
kaliefaat van Al-Mutawekkakil. De
moskee was in die tijd de grootste uit
de Islamitische wereld. Zij bestond
uit een ommuurd centraal gedeelte

van240 op 156 m, met daaromheen
een ander gedeelte van 440 op 376
m. De moskee boodt destijds plaats
aan 100.000 gelovigen. Het is één
van de weinige monumenten uit de
Abbassiden tijd die de Mongoolse
vernietiging overleefde.

Het complex naast de Tigris, dat we
daarna bezoeken, was ongeveer 35

km lang en boodt onderdak aan een
paar honderduizend inwoners.
Samarra was toen één van de dichtsbevolkte steden. Er zijn nu enkel nog
resten over, doordat de stad opgebouwd was uit stenen van ongebakken klei. Bakstenen werden in die
tijd enkel gebruikt voor belangrijke
gebouwen. De gebruikte stenen werden versierd met gebeeldhouwde
ornamenten waarop een prachtige
polychromie aangebracht werd. Er
waren o.a. hippodromen, een grote
bazaar en voor handelaars en hand-

aquaduct-systemen uit de Tigris, die
toen nog vlak langs de oude stad
stroomde, hiernaartoe geleid. De res-

tanten zijn l200jaar oud

.

Wat zenuwachtig vertrekken we dan
rond 9 uur naar ... dat mogen we op
dat moment blijkbaar nog steeds niet
weten. Vermits we daar onze manieren zullen moeten houden, maar we
vol inspiratie zitÍen om onnozel te
doen, zingen we op de bus nog een
aantal Saddam-liedjes. Bekende liedjes die we plots weten om te vormen
naar de hier bekende Saddam-aanbiddingen(?). Het is maar best dat de
mensen ons hier niet verstaan, de
gevangenis zou waarschijnlijk niet
meer zo ver weg zijn. We komen
terecht in een privé-club voor rijke

Van het oude kaliefenpaleis zijn nu
nog 3 iwans Íe zien. De kalief nam
hier plaats om te luisteren naar
opmerkingen en klachten van het

Iraki's.

\\'e kri_igen er een tafel toegewezen
en na een half uurtje verschijnt er
voor iedereen een bord met heerlijk
shoarmavlees, brood en rauwe groen-

volk.
'We

gaan van daaruit te voet naar de
ingang van de troonzaal aan de oude
bedding van de Tigris.
Om daar te geraken moeten we

ten. Op de bordjes met bijhapjes die
op de tafels worden gezeÍ,ligÍ o.a.
ook aardappelsla ! Na al die rijst en
pasta smaakt zelfs zo'n klein beetje

onderweg over een greppel springen.
Geen enkel probleem, als je niet vergeet dat je een smal kleed aan hebt,
nietwaar Ulf ? Een geschaafde knie is
het resultaat. Vlak achter de ingang
van de troonzaal zie je het resultaat
van irrigatie, daar begint na kilometers dor en droog woestijnlandschap
plots een heel groen stuk.
Van hieruit rijden we naar het Qasir
al-Mashouq. Dit is het paleis
van/voor de geliefden, gebouwd door
kalief Al-Mutadhid. Het lijkt wat op
het woestijnkasteel dat we woensdag
bezochten. Het paleis is gebouwd op
een heuvel. Het heeft een wenteltrap
naar de paleizenvertrekken die ooit
versierd waren met arabesken. Er
wordt beweerd dat van hieruit een .
onderaardse gang onder de Tigris
naar een ander paleis liep.

Opnieuw in de bus wordt er voorgesteld in Samarra eerst nog iets te
eten, vermits de middag,al stilaan
gevorderd is. Iedereen gaat akkoord
en er wordt geteld wie meat en wie
kebab wil eten. Maar : de bus rijdt
niet richting Samarra, maar richting
Bagdad. Een snel veranderde beslis-

aardappelen heerlijk.

De familie Hussein verschijnt echter

sing van onze gids, intussen door ons
omgedoopt tot bruine salamander.
Hongerlijden tot Bagdad dus.
Wanneer we daar aankomen is er
nieuws voor vanavond : om 8 uur
moeten we in kledij klaarstaan. Harry
deelt nog vlug mee welke kledij we
moeten aandoen. Daarna spurten we,
scheel van de honger, naar het buffet:
na 9 uur eindelijk iets tussen onze

kiezen

!

We houden ons op de gebruikelijke
manier nog even bezí5, d.w.z. zwemmen, lezen, slapen. Sommigen gaan
nog even langs de sauna van het

hotel waarvan je voor l5
kan maken.

fi

gebruik

niet. Wij dansen onze Zeesuite dan
maar voor de overige aanwezigen,
die op ongeveer 20 meter van onze
dansvloer vandaan zitten. De spots
zijn vooral gericht op het gebouw
achter ons en op de grond liggen
overal tapijten. Lastig dansen dus.
En zelfs éven heel moeilijk, als Paul
voortijdig aan het zanggedeelte van
de evocatie begint. De ketting waar
we net aan wilden beginnen verandert in een kluwen, maar we herstellen ons snel en dansen verder. Wij
dansers vinden dat hij ons een tractatie verschuldigd is. Paul gaat niet
akkoord en vindt dat hij in dat geval
nog veel tractaties te goed heeft. Om
te voorkomen dat hij zoiets in voege
brengt, houden we ons maar in.
Na ons dansen de moskovitische kinderen van vader Stevens.

Laat op de avond (= vroeg in de
nacht) ri.jden we terug naar Sheraton.
Donderdag moeten we terugkomen

voor een diner met zoonlief (dan zal
hij er wel zijn) en moeten we
opnieuw dansen.
Dat wil echter wel zeggen dat de
geplande uitstap naar Hatra niet kan
doorgaan. Voor wie dat mee wilde
doen valt dat wel erg tegen.
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opstaan
eten :

vertrek
doel :

:
:

te vroeg (7.30 uur)
te vroeg (8 uur)
te laat (9.05 uur)

Najav en Babylon.

Als eerste wordt Babylon met een
bezoek vereerd. Aan de ingang van
de oude stad staat een duplicaat van
de Ishtarpoort. De echte poort is 4x
groter en staat in het Pergamonmuseum in Berlijn. Het duplicaat is
hier neergezet als verwelkoming aan
de bezoeker, het is niet de originele
standplaats.

Babylon werd gesticht rond 3000
v.C. Tijdens het bestuur van de
Akkadische koning Shar-Kali-Shari
zou Bab-ilu of poort van god voor
het eerst vernoemd zijn.
Deze relatief kleine plaats werd in de
periode 1792-1750 v.C. een hoofdstad vol tempels en paleizen onder
leiding van koning Hammurabi,
bekend als hervormer en eerste wetgever. Hij was de 6e koning van het
Oud-Babylonische rijk. Zijn beroemde code met282 wetten geeft ons een

goed inzicht in de rechtspraak van
die tijd. De stad Babylon kende haar
bloeitijd onder Nebuchodonosor II
(606 - 562 v.C.).

Het grote paleis van Nebuchodonosor
meet 190 op 300 m en is een echt
doolhof. Rond vijf binnenkoeren liggen vele zalen en kamers waarvan de
troonzaal, die 52 op 25 m meet, de
grootste is. De muren zijn heropgebouwd tot hun oorspronkelijke hoogte. Opmerkelijk is de reusachtige
troonzaal met 6 m dikke wanden en
een diepe nis voor de koningstroon.
Het was hier trouwens dat Alexander
de Grote stierf. De muren van de binnenplaats waren bekleed met geglazuurde stenen.

Vanaf de koninklijke vleugel van het
paleis kan men de hangende tuinen
binnengaan, die werden aangelegd op
de daken en de terassen van de paleizen.De stad leek op die manier een
groene oase vol met prachtige
bomen, bloemen en planten. Ze dienden vooral ter verstrooiing van
koningin Amyta (echtgenote van
Koning Nebukadnezzar), die afkomstig was uit Medi (in Perzië), zodat
zij de bergen en het groen van haar
geboortestreek niet zou missen. Of
deze tuinen echt bestaan hebben, is
nog steeds niet zeker geweten.

Babylon werd bespoeld door de
Eufraat en was omringd door een
brede gracht en een dubbele muur

met een tussenruimte van7 m. Dit
vormde een goede verdedigingsgordel over een lengte van 16,6 km. De
buitenste muur was 4 m dik en had
200 torens, de binnenste muur was 7
m dik en had 500 torens. De dikke
muren lieten toe er een straat op aan
te leggen waarop bij de verdediging
strijdwagens konden rijden. Het
geheel werd omringd door een diepe
gracht. De zes poorten, genoemd naar
goden, gaven toegang tot de oude
stad. De stad kon enkel zonder strijd
of geweld ingenomen wórden, d.w.z.
door verraad.

Er was een goed gestructureerd stratenplan en de brede rechte straten
waren allemaal keurig betegeld.

De hoofdstraat werd gevormd door
de processieweg die door de
Ishtarpoort leidde en eindigde aan
een 91,55 m hoge ziggurat of tempeltoren. Deze telde 7 verdiepingen en
is bekend als de toren van Babel.

De stad telde 24lanen, 53 tempels en
600 heiligdommen.
Het Babylon van toen bestaat niet
meer, evenmin als de hangende tuinen. De Eufraat trad veelvuldig buiten zijn oevers en veroorzaakte overstromingen. Het zoutgehalte in de
bodem tastte de funderingen aan. De
stad werd dikwijls verwoest door
Hettieten en Assyriërs en haar fundamenten werden telkens opnieuw
gebruikt voor de opbouw van de
nieuwe stad.

De opgravingen zijn begonnen na een
expeditie van Napoleon naar Egypte
1n 1799 en de ontdekking van de
schatten van Assyrië en Babylon. De
stad Babylon besloeg 41 km2 waarvan momenteel ongeveer 28 Vo is
opgegraven. Het koninklijk domein
omvat ongeveer 20kmz.
Aan de rand van de opgegraven stad
staat op een sokkel de leeuw van
Babylon, het symbool van kracht.
Deze gigantische blok zachte basaltsteen weegt ongeveer 10 ton. Voor dit
beeld bestaan twee verschillende verklaringen. De Perzische vertelt over
een gevecht van een ktijg"t, de soldaat in rok is de vijand. De Joodse
vertelt over een Egyptische koning
die de liefde bedrijft met zijn zus. De
straf van de goden blijft niet uit, met
verstening tot gevolg. Het is alleszins
een oorlogstrofee van Hettietische
oorsprong die vlak bij de koninklijke

gebouwen stond.

De originele Ishta4roort, die aan de
processieweg stond, is voorzien van
dierenfiguren uitgevoerd in halfverheven geglazuurde stenen. De dierenfiguren langs de processieweg
(stieren, draken en leeuwen) staan
allemaal in dezelfde richting om de
processie te verwelkomen.
Deze processieweg is 180 m lang,
20 m breed met l20leeuwen ; 60
langs elke kant.

De stier staat symbool voor de god
Addat : de god van de stormen, van
de natuur, zowel regen, donder als
warmte en licht.
De leeuw staat symbool voor Ishtar,
godin van de oorlog, liefde en
schoonheid.

De draak staat symbool voor de
oppergod Marduk. Hij kan overal
leven : hemel, woestijn, woud, water
... Om dit te symboliseren vind je in
de draakfiguur elementen van slang,
adelaar en vis terug.
Saddam Hussein besloot in Babylon
een replica van het zuidelijk paleis te
bouwen. Dit moest dé attractie van

een nieuw Babylon worden.

Zljnidee

van restauratie behelsde, tot afgrijzen
van de archeologen, het bouwen van
het nieuwe paleis bovenop de oude
fundamenten, waardoor de straten en
muren van de verloren stad nog dieper onder het aardoppervlak wegzakten. Om ook de hangende tuinen
opnieuw te laten verschijnen schreef

hij een openbare wedstrijd uit.
Bedoeling was een ontwerp van de
tuinen en een irrigatiesysteem te
bedenken. Een bruikbaar systeem
werd echter niet gevonden.
Her en der in de oude stad vond men
stenen met gebeitelde teksten terug.
Saddam liet deze weghalen en liet er
nieuwe maken waaÍop de oude

koningsnamen door zijn naam vervangen werden.
Rondom Babylon liggen 3 heuvels
met heel welluidende namen :
Saddam Hill, April Hill (herinnering
7 en 28 april) en July Hill (herinnering aan de revolutie van de Baath-

partij).
Op één van de heuvels rond oud
Babylon is een glorieus paleis
gebouwd. Het wordt streng bewaakt
en mag niet gefotografeerd worden.
Dé reden om dat vooral wel te doen ;
het werd voor onze groep één van de
meest gefotografeerde gebouwen.
Volgens informele informatie zou de
president de bedoeling hebben gehad
een kabelbaan rond de stad aan te
leggen. Een zoveelste project dat
wegens geldgebrek niet doorging.

Met de bus gaan we nog even tot bij
het restant van de toren van Babel.
Of datgene wat je restant zou kunnen
noemen : een diepe put is alles wat
overblijft van de eens zo glorieuze
toren. Je hebt er echter wel een
prachtig zicht op de oude stad. Maar
fotograferen blijkt weer yerboden.

Het 'hotel' staat er vlak naast en zou
mee op je foto staan. Om het fotografeerverbod duidelijk te maken
worden we op weg naar 'de put'
geëscorteerd door twee militairen met

machinegeweer. Of het nog functioneel is durven we niet uit te proberen,
maar de nodige foto's worden op één
of andere manier toch weer genomen.
Alsof de Belgen niet de dapperste
waren onder de Galliers.
Tijdens ons bezoek aan Babylon vertelt Chantal ons dat er maandagmorgen om 7 minuten over 7,7 Iraanse
bommen (herkent u de symboliek?)
op een stadje t 150 km van Bagdad
zijn neergekomen. Hopelijk dringt
dat nieuws thuis niet door, wie weet
hoe ongerust ze misschien zijn. Het
is toch even een raar gevoel in een
land rond te lopen dat enkele dagen
geleden gebombardeerd is geweest.
Pam (onze rasechte Noord-Ierse reisgezel) blijkt daar echter anders over
te denken : "It feels like home".
Rond 3 uur komen we aan in Najaf,
waar we aan het restaurant worden
afgezet. Hoofddoek en lange mou-

wen zijn hier opnieuw de boodschap.
Ook in dit restaurant is de keuze niet
zo moeilijk : meat of kebab. Vermits
een groot deel van de groep eens wat
anders wil eten dan rijst (hoort hier
bij meat), kiezen de meeste voor
kebab.

Na het eten verdwijnen we via de

vlakbij liggende souks naar de moskee. Deze werd gebouwd ter ere van
Ali. de 4de imam. Hij had zijn volgelingen de opdracht gegeven hem bij
zijn dood op een witte kameel te binden. Daar rvaar de kameel zou bezwijken. moest een moskee gebouwd
worden. \\:e mogen de binnenplaats
bezoeken. maar ook hier is de moskee zelf r,erboden terrein.
Intussen zijn uur en plaats van
afspraak veranderd. Enkelen krijgen
dit echter niet mee en staan om 4 uur
(i.p.v. 4.15 uur) aan het restaurant
(i.p.v. voor de moskee) te wachten.
Wanneer we met de bus een half uur
later dan verwacht aan het restaurant
opdagen, is Harry boos. Eigenlijk
heeft hij gelijk, zomar uur en plaats
van afspraak veranderen kan eigenlijk niet. Hij blijft er echter over

bezig en vliegt bijgevolg naar de

'zaagbank'achteraan in de bus.

In mini-stoetformatie trekken we dan

Daar mag hij gerust nog even door-

naar het 'festivalterrein'. Wanneer we
het amfitheater binnenkomen krij gen
we plots applaus. Het blijkt echter
niets met onze populariteit te maken
te hebben. Eén van de onderste rijen
wordt ingenomen door een groep

gaan met zljn tirade.

Terug naar Babylon dan, want om 18
uur moeten we meelopen in een processie. Als we daar om 18.05 uur

Belgische toeristen die samen met
ons op het vliegtuig zaten, zo'n Íwee
weken geleden. Wij krijgen helemaal
bovenaan een plaats toegewezen. Het
is een hele klim, maar boos zijn we
daar niet om, misschien is het hierboven wat koeler. En dan maar weer
wachten op de afsluiting van het festival. Bij deze gelegenheid is de
derde man in legerrang aanwezig,
echter met heel wat minder machts-

vertoon dit keer.
Het programma begint met een ode
aan een belangrijk luitspeler die
maandag overleden is. Na deze hulde
volgt een optreden van een Iraakse
folkloregroep.
Terug in de bus kleden we ons
opnieuw om in burger.
En dan ... op naar Bagdad !

aankomen is er van een processie
echter niets te zien. Ook een plaats
om ons om te kleden blijkt er niet
voorzien te zijn. Harry beslist dan
maar dat we ons in het restaurant
naast de oude stad gaan omkleden.
Daar mogen we echter niet binnen,
waarschijnlijk zijn we niet 'VIP"
genoeg. Ons geld blijkt echter wel
'important'genoeg te zijn, drank
kopen mag dus wel. Na een aanslag
op de frisse-blikjes-voorraad kleden
we ons dan maar om in de bus. Die
staat op dat moment op een heel rustige plek zodat we ons dat wel kunnen veroorloven.
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Vandaag opnieuw een hele dag vrij.
De meesten gebruiken deze kans om
nog wat uit te slapen, in voorbereiding op de terugreis. In de namiddag
worden de laatste inkopen gedaan,
inpakken, genieten van een laatste
sauna en/of massage ... en zwemmen

natuurlijk.

Tegen de avond verzamelen we bijna
automatisch op het terras en dan
komt het er van : de klassieke 'iedereen moet het water in'. Dirk Van Mol
ziet dat niet zo zitÍen, maar na hem
van papieren en horloge ontdaan te

hebben, zwieren we hem met kleren
aan het water in.
Eindelijk gedoopt !
's Avonds staan we om 9 uur voor de
laatste keer in kledij klaar voor het
diner bij de familie Hussein. Met de
bus worden we naar de privé-club
gebracht. Dinsdag mocht enkel
Gelmel komen en fototoestellen
waren toen taboe, deze keer mag
iedereen mee en zijn fototoestellen en

filmcamera's plots geen probleem
meer. Daarmee weten we genoeg,
ook deze keer zal de familie Hussein
niet opdagen.

Zo gauw we toekomen, krijgen we
een maaltijd aangeboden. Met volle
maag dansen is echter niet gezond,
dat hebben we de vorige keer ondervonden, dus vragen we of we wat
later mogen eten. Hadden we maar
beter geweten. Als we om 22.30 uur
nog niet gedanst hebben, zijn wij de
hongerdood nabij. Onze gids regelt
onze maaltijd, die we dankbaar verorberen. Het blijkt hetzelfde menu als
dinsdag te zijn. Deze keer echter aangevuld met frieten en pizza, ontdekt
door Alex. Die heeft daar uiteraard
beroepsmatig een gevoelige neus
voor.

Voor het eten mogen we even tot aan
de Tigris gaan. Chaider

wil ons dat

even laten zien. Terug op weg naar
de rest van de groep bedenkt hij plots
dat we misschien ook nog even de
stoeterij kunnen bezoeken. Eerst even
toestemming vragen en dan trekken
we met een deel van de groep naar de
paarden. We hebben Irak intussen
leren kennen als een niet al te proper
land, maar dat is blijkbaar niet overal
zo. Hier, in de paardestallen van de

rijke Iraki's kan je bij wijze van spreken van de grond eten. Zelfs bij ons

zijn de maneges niet zo goed onderhouden. De contrasten van een dictatuur laten zich ook hier gelden.
Terwijl wij eten treedt de groep uit
Oekraine op. Ze stellen zich veelbelovend met een 15-tal muzikanten op
.. en dan begint de band (lees : casette) te spelen. Natuurlijk, het orkest
speelt wel mee, maar het komt toch
gemaakt over.
Tegen hun koorgezangen kunnen wij

niet op, maar onze liederen zijn tenminste live gezongen, zonder versterking van een tape.

Rond 1.45 uur hebben wij gedaan
met dansen. Men had ons gezegd dat
we heel ons programma moesten
brengen, maar dat hebben we zelf
ingekort tot enkel de zeesuite. Na
nog snel een glaasje thee, trekken we
opnieuw richting Sheraton. Daar zitten ondanks het nachtelijke uur de
mannen van het terras nog op ons te
wachten. Op vraag van Harry hebben
zij hun bar voor onze laatste Bagdadavond opengehouden.
De nacht zal weer kort zijn.
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Om 12 uur hebben we allemaal
afspraak bij Annemie en fua om de
groepsbagage in te pakken. Tot
zolang houden we ons bezig met slapen en lezen.
Cor, één van de Nederlanders die ons
op onze trip vergezellen, moest zijn
videocamera en -films afgeven. Die
worden gecontroleerd om te zien of
er iets 'strafbaars' opstaat. Een klein
gedeelte met een zicht op Bagdad,
dat hij op het dak van het hotel heeft
opgenomen, moet hij terug overfilmen met de camera gericht op de
muur van de kamer.

Die middag eten we voor de laatste
keer in het Ishtar Sheraton hotel van
Bagdad. Spijtig genoeg kunnen we

met dat beetje onze magen niet vullen, zodat we met een paar besluiten
om op de hoek in het 'kiekekot'te
gaan eten. Met onze laatste dinarbriefjes betalen we de maaltijd.
Ongelooflijk dat we dat pak geld toch
opgekregen hebben.
We nemen afscheid van het keukenpersoneel met een lied. Zij krijgen
van de groep een mooi gevulde
omslag met beloning voor bewezen
diensten. Ook aan de gids en de
chauffeur wordt een geschenkje afgegeven. De voor hen voorziene omslagen zijn blijkbaar gisteren al door
Chantal overhandigd. Spijtig.

Rond 14 uur arriveert de bus die ons
naar Amman zal brengen. Met de
opgedane'bus-inpak-ervaring' laden
onze Gelmelmannen de bagage in.
Van Chantal horen we dat men de
grenspost al heeft verwittigd dat we

komen en dat we ons vliegtuig morgenmiddag inAmman moeten halen.
Hopelijk helpt dit telefoontje wat.
Na een half uur inpakken, zet de bus

zichin beweging richting Amman.
Ulf weet ons te vertellen dat Iran
weer 2 dorpen aan de grens gebombardeerd heeft. Omar (de zoon van
de hotelmanager) zei trouwens aan
Alex dat we er goed aan doen te vertrekken. Als dit zo doorgaat ...

Om 16.25 uur houden we onze eerste
halte : de bus heeft dorst. Tanken dus,
intussen rekenen we uit dat je hier
voor 1 Belgische frank 80 liter diesel
kan tanken. Spijtig dat we geen voorraadje kunnen inslaan.
Onze volgende halte houden we twee
uur later. We drinken één van onze
laatste tasjes thee en sommigen eten
nog snel een hapje. Op naar de grens

nu!
Daar komen we rond 23.10 uur aan.
Van de VlP-behandeling is niet veel
meer te merken, we worden via
dezelfde weg als alle anderen
gestuurd. Aan de eigenlijke controlepost moeten we heel de bus uitladen.
Onzebagage moet naar een apart
kamertje waar we alles moeten openmaken. Na een vluchtige controle
mag alles terug naar buiten waar we
moeten wachten tot de bus volledig is
uitgekamd. Enkel Pauls accordeon
lijkt even een probleem te geven
omdat die nergens op een lijst ver-

meld staat.

In de bus gaat het er echter heviger
aan toe. Daar worden zelfs enkele
zetels losgevezen om in de onderliggende airconditioning te kunnen. Met
hamer en beitel zijn ze daarin op
zoek naar wapens. Om 3.10 uur lijken onze controleurs gerustgesteld te
zljn dat er niets te vinden is en
mogen we de bus opnieuw inladen.
Rond 4 uur in de ochtend verlaten we
Irak en zetten we onze klok 1 uur

achteruit.

Om 3.05 uur komen we bij de
Jordaanse grens aan.

Hopelijk zalhet

hier niet al te lang meer duren. Na
die zware controle van de Iraki's ...
vertrouwen de Jordaniërs het nog
steeds niet ! Hoewel we gedaan kljgen dat de bagage mag blijven zitten,
moet iedereen de bus uit en volgt hetzelfde senario als daarnet. We proberen nog duidelijk te maken dat
dezelfde controle daarnet al geduren-

de 4 uur door de Iraki's uitgevoerd is.
Dat kan hen echter niet afschrikken.
Wat verderop staan 3 bussen waarin
zij ondanks 4 uur controle door de
Iraki's na 5 uur zoeken toch nog
wapens gevonden hebben. De vrees

ons vliegtuig toch nog te missen slaat
stilaan toe.
Op het laatste moment moet de
chauffeur de zakken dadels die op het
dak van de bus liggen, naar beneden
gooien. Zonder verdere bedoeling
lijkt het, want zo gauw de zakken
beneden liggen, is alles in orde en
krijgen we toestemming om verder te
rijden. De chauffeur gooit de 50 kg
zware zakken dan maar half bovenop
onze bagage en in het gangpad in de
bus.

Onze verbazing stijgt ten top als we
merken dat de bus niet richting
Jordanië rijdt, maar omdraait en zich
terug richting Irak begeeft. Op een
stuk niemandsland moeten de
chauffeurs enkele zakken dadels achter laten. Ook een deel van de bidons
dadelolie die onder de zetels van de
bus zitten, moeten ze achterlaten, en
de voorraad motorolie die ze bijhebben moeten ze uitgieten op het zand.
Over milieubewustzijn gesproken.
Na nog vlug een stempeltje te hebben
gehaald, zet de bus dan eindelijk
koers naar Amman. Het is 5.55 uur,
binnen 4 uur moeten we inchecken.
Ongeveer 4.30 uur later komen we
aan in Amman. Wat zenuwachtig,
maar blij dat we er eindelijk zijn,
wordt de bus uitgeladen. Snel inchecken en dan ...
Wanneer uiteindelijk iedereen bij
gate 1 aankomt, deelt men mee dat er
een technische storing is aan het

vliegtuig. De vlucht wordt een uur
uitgesteld en in afwachting krijgen
we een drankje aangeboden.
Zenuwen waren dus nietnodig.
Rond 13 uur komt de meededeling
dat het oponthoud nog een uurtje langer zal duren, maar we worden in het
restaurant verwacht voor een warme
snack en een drankje. Jos, één van

onze reisgezellen, heeft intussen een
'fles'gekocht en maakt van onze
Cola's zonder, Cola's met. Iets wat de
meeste goed voelen, na bijna twee
weken drooglegging. Om 14.30 uur
komt dan het bericht dat er een ander
vliegtuig op komst is met voorzien
vertrek om 16.30 uur. Terwijl we met
z'n allen verhuizen naar gate 3, gaan
Ulf en Johan op zoek naar een telefoon om Marina te verwittigen.
Alles verloopt volgens plan, het
andere vliegtuig arriveert en wordt in
gereedheid gebracht. Het boarden
begint op tijd en iedereen zoekt zrjn
plaatsje op.

De gekende procedure start, het
vliegtuig begint te taxiën. Niet lang
echter, na zo'n 100 m stopt het terug
en vertrekt niet meer. Via de intercom

deelt de piloot mee dat er een technisch defect is, controles zijn reeds
gestart en binnen Ben dertigtal minuten weet men meer. Dat is inderdaad
het geval : het vliegtuig wordt terug
gesleept en iedereen moet van boord.
We krijgen opnieuw een broodje met
frisdrank én krijgen de gelegenheid
om gratis naar huis te bellen. Het
lijkt stilaan alsof de duivel met deze
terugreis gemoeid is.
20.15 uur : eindelijk staat er een
ander vliegtuig klaar aan gate 5.
Even vreesden we dat we in Amman
zouden moeten ovemachten.
Hopelijk lukt het deze keer wel.
Zo'nhalf uurtje later stijgt ons vliegtuig (prince Ali) dan eindelijk op
richting België.
1.05 uur : landing op Zaventem. Na
het oppikken van de bagage nemen
we afscheid van onze medereizigers,
tenminste van diegenen die er niet al
sneller vandoor zijn gegaan. We kleden ons een laatste keer om in Iraktenue om zo voor de 'aftralers'te verschijnen.

Eindelijk thuis, ons bed leek nog
nooit zo interessant !

De Gelmelreizigers waren :
Pam BeIl
Dirk Bracaval
Dan Decorte
Alex D'Haene
Wím de Nys
Karen Gysen
Ria Hurckmans
Winnie Loockx
Koen Michíels
Annemíe Plancau

Harry Reyntjens
Johan Schittecat
Gert Ste,-ens
Annelies Van Bauwel
Karen Van Bauwel

Paul Van duren
Kaen Van Elsacker

DirkVan Mol
Ulf Verbeelen

Tekst en vormgeving reisverslag
Wínnie Inockx
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