
Door Karel Frielink
U kent ze wel, van die kleine
mannetjes. Ze kijken je nooit
aan. Of op zijn best heel vluch-
tig. Ze zijn altijd druk in de
weer. Verkeren ze in grotere
gezelschappen, dan hebben ze
altijd een mobieltje aan hun
oor. Lekker veilig. Gesprekken
met andere aanwezigen houden
ze zo kort mogelijk. Ze lopen
vooral veel rond tot ze kans zien
weg te sluipen. Weg van de
mensen waarmee ze niets heb-
ben.

Tot deze groep van kleine
mannetjes behoren er ook die
veel ambitie hebben. Vooral van
meer persoonlijke aard. Man-
netjes die steeds op zoek zijn
naar erkenning en waardering.
En als ze die niet direct op een
serveerblad krijgen aangereikt,
dan heet het dat anderen geen
respect tonen. En daar moet
dan dringend iets aan gebeuren.

Als een dergelijk mannetje
zich niet kan inhouden en over-
loopt van ambitie, en dus lijdt
aan de kleine mannetjes-ziekte,
dan begint hij anderen om zich
heen te verzamelen. Het liefst
mensen met een behoorlijke
frustratie. Of kansarmen die bij
anderen geen gehoor vinden.
Of mensen die moeite hebben
zich normconform te gedragen.
Het kleine mannetje weet pre-
cies waardoor die problemen
allemaal worden veroorzaakt:
door anderen. Door de gevestig-
de orde. Door de welgestelden
of door verschrikkelijke daden
in de geschiedenis. En hij heeft,
nee, hij is de oplossing voor alle
problemen.

Kleine mannetjes die hun
gehoor hebben gevonden kun-
nen opeens grote woorden
spreken. Ze voelen zich de
leider van de groep. En ze gaan
zich ook als leider gedragen. Bij
voorkeur met lichte of sterkere
dictatoriale neigingen. Dat

gedrag kunnen ze ook prima
rechtvaardigen tegenover hun
eigen groep. Iedereen weet toch
dat het nu juist de democratie is
die de ellende heeft veroorzaakt
waarin de groep zich bevindt.
Niemand die hem tegenspreekt.
In ieder geval niet zonder de
gerede kans te lopen door de
groep te worden uitgestoten.

Grote woorden die uit zulke
kleine mannetjes komen wor-
den ook steeds agressiever. De
toon harder. Praten met ‘die
anderen’ heeft geen zin, aldus
het kleine mannetje. Daden,
daar gaat het om. Het liefst
harde actie. Pak je moker en
schrijf je eigen geschiedenis. De
tijd is er toevallig net rijp voor.
Het moet nu maar eens afge-
lopen zijn. Wat de groep toe-
komt, maar de groep niet heeft,
moet maar gewoon bij ‘die
anderen’ worden weggepakt.
Dat is ook geoorloofd. Het
wordt immers teruggepakt. De
tijd van grote rechtvaardigheid
is aangebroken.

Bovendien moeten die ande-
ren zich nu eindelijk maar eens
aan de groep aanpassen. Het is
toch van de gekke dat ze er
eigen denkbeelden en cultuu-
ruitingen op nahouden?! De
groep is vanaf nu de maat der
dingen. En wie zich niet naar de
mores van de groep gedraagt,
moet maar elders op de wereld
een dak boven zijn hoofd zoe-
ken. Voor hen is in de wereld
van het kleine mannetje geen
plaats.

Het kleine mannetje is goed
in het uitvergroten en ‘verkla-
ren’ van de ellende waarin ande-
ren zich bevinden. Zo vindt en
wint hij elke dag weer nieuwe
zieltjes voor zijn groep. De
groep groeit. En zo groeien de
tegenstellingen. Het kleine
mannetje is bedreven in het
creëren van verdeeldheid. Het
laten toenemen van het gevoel

van ontevredenheid binnen zijn
groep. Tot er een kookpunt
wordt bereikt. En dingen uit de
hand gaan lopen. Een geheel
georkestreerde revolutie. Bloed-
vergieten hoort daar natuurlijk
bij.

De moraal van dit verhaal:
genocide is altijd politiek (Geno-
cide: Worse Than War). In ieder
mens schuilt een zekere vorm
van barbaarsheid. Dat is niet
aan kleine zieke mannetjes
voorbehouden. Maar houd ze
intussen wel in de gaten. De
kleine mannetjes-ziekte heerst
overal, mogelijk ook bij u in de
buurt!

Iedere gelijkenis in dit verhaal met
bestaande personen of gebeurtenis-
sen berust op louter toeval.

Bovenstaande opiniebijdrage
van Karel Frielink staat ook 
op zijn weblog curacao-
law.com/nederlandse-antillen/
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Licht tot half bewolkt met
kans op een plaatselijke bui.
De wind waait zwak tot matig
uit oost en noordoostelijke
richting, windkracht 2 tot 4.
De zee zal over het algemeen
matig tot vrij ruw zijn. De
golfhoogtes zullen variëren
tussen de 1,0 en 2,0 meter.

Half tot zwaar bewolkt met
kans op enkele verspreide
buien.

VANDAAG

MORGEN

HET WEER OP
DE ANTILLEN

De publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Vrijdag 24 dec., zaterdag 25 dec. en zondag 26 dec.

LITTLE FOCKERS
Nieuw deze week
Dagelijks: 13:00 15:15 
17:30 20:00 22:00

BLACK SWAN
Dagelijks: 12:45 15:00 
17:30 19:45
Late show vrij. en 
zaterdag:: 22:30

NO PROBLEM
Dagelijks: 17:45 20:45

THE TOURIST
Dagelijks: 12:45 15:00 
17:15 19:30 21:45
Late show vrij. en 
zaterdag:: 23:00

LOVE AND OTHER DRUGS
Dagelijks: 12:45 15:15 21:30

BURLESQUE
Dagelijks: 13:00 15:30 
18:00 20:30

UNSTOPPABLE
Dagelijks: 12:45 14:45 
17:00 19:15

GULLIVER’S TRAVELS 3-D
Nieuw deze week
Dagelijks: 12:45 15:00 17:15
19:30 21:45
Late Show Fri. and Sat.: 00:00

MEGA MINDY 2
Dagelijks: 12:45 14:45 16:45
18:45 20:45

CHRONICLES OF 
NARNIA 3-D
Dagelijks: 12:45 15:15 17:45

FASTER
Dagelijks: 13:15 15:30 17:45
20:00 22:15

JACKASS 3D
Dagelijks: 20:15 22:15
Late Show Fri. and Sat.: 00:15

HARRY POTTER AND 
THE DEATHLY HALLOWS - 
PART 1
Dagelijks: 12:45 15:45 18:45
21:45

DUE DATE
Dagelijks: 15:00 17:15 19:30
21:45 22:45

THE BOYS OF SUMMER
Laatste week
Dagelijks: 12:45

23 - 29 DECEMBER

B I O S C O P E N

23 - 29 DECEMBER

www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

Kleine mannetjes-ziekte

Geen trekkingen vanwege de feestdagen

Problemen voorzien
in luchtvaartsector
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçao Airline Association (CAA) ziet een rol voor zichzelf wegge-
legd als mediator mochten zich binnen de luchtvaartwereld problemen voordoen. 

De CAA vindt dit niet denk-
beeldig nu er een nieuwe rege-
ring zit. Daarover staat in de in
het Engels geschreven inleiding:
,,Een nieuwe regering is aange-
treden en er is een mogelijkheid
dat nieuwe stakeholders en
ambtenaren zonder luchtvaart-
ervaring op cruciale posities ko-
men te zitten. In dit soort om-
standigheden en als het nodig is
kan de CAA als mediator optre-
den. Genoeg reden dus om de

CAA te steunen en lid te wor-
den.” De CAA werd in 2003 op-
gericht voor alle instellingen en
bedrijven die banden hebben
met de internationale luchtha-
ven van Curaçao. De CAA behar-
tigt de gezamenlijke belangen
van de leden en draagt bij aan de
maatschappelijke ontwikkeling
van het toerisme en onderhoudt
contacten met internationale
luchtvaartorganisaties. Voorzit-
ter van de vereniging is Germai-

ne Richie van Divi Divi Airlines,
de vicevoorzitter is David Car-
rion, general manager van Avi-
anca, Ron van Londen van Arke-
Fly is belast met luchthavenaan-
gelegenheden en Cedric Jonis
van de KLM houdt zich bezig
met de activiteiten. Op dit mo-
ment, zo stelt de website, telt de
organisatie 42 leden, waaronder
luchtvaartmaatschappijen, ho-
tels, autoverhuurbedrijven en de
Maduro & Curiel’s Bank. 


