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Follendcr.'Vrijheid nu', staat er op het spandoek. Foto Reuters

Harlrhin vrn de Water
Sào Paulo

Na een zenuwslopende week
zouden Derk Bolt en Eugenio
Follender wiidag ziin wijgela-
ten. Dat hceft guerrill,abeweging
EtN bekendgemaakt via ïwitter.
'Zeziinviigelaten en rnaken het
prima', aHus de rebellen die de
Nederlmders sinds vorig week-
endgevengenhielden.

Het Nederlandse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken kon de wijlating bij
het sluiten van deze editie nog nietbe
vestigen. Erwaren ook nog géen beel-
den wijgegeven van Bolt en Follender.
'Ze ziin overgedragen en maken het
goed', bevestigde een agentvan poli-
tiebureau TibÍr teleíonisch. ËIij ver-
telde dat de twee onderweg waren
naar Tibó, een gemeente in de buurt
van de plaats waar Bolt en Follender
zaterdag gevangen werden genomen.

Volgens Colombiaanse media zou-
den de twee eerst door een medisch
team worden onderzocht en vervol-
gens een verklaring wereldkundig
maken die hen door de ELN zottzijn
meegegeven. ELN repte ook in eer-
dere berichten al over het bestaan
van die verklaring.

Bolt en Follender reisden naar Co-
lombia om opnamen te makenvoor
het televisieprogramma Spoorloos. Af-
gelopen weekend vielen ze in handen
van de linkse guerrillabeweging ELN.
Al snel was duidelijk dat het geen ont-
voering voor losgeld betrof, maar een
veiligheidsmaatregel van de guerril-
lero's. De Nederlanders zouden zon-
der toestemming hebben gefilmd in
EIN gebied en daarmee het wantrou-
wen hebbengewektvan de guerrilla-
beweging.
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lnwoners van Bogota protestercn tegen de ontnoering van Bolt en

EIN:ontvoerdduo
van Spoorloosvrii

Vertegenwoordigers van het Rode
Iftuis, de katholieke kerk en een men-
senrechtenorganisatie stonden in de
startblokken op de afgesproken en
geheime plek, waarvan de coördina-
ten eerder door de ELN waren door-
gegeven. De autoriteiten hadden het
hele gebied toen al vrijgemaakt van
militairen en politie, zoals hetproto-
col voorschrijft. De slechte weersom-
standigheden bemoeilijkten een
snellerewijlating.

Het is een standaardprocedure voor
de rebellen om weemdelingen vast te
houden tot ze zekerheid hebben over
hun identiteit en de reden voor hun
aanwezigheid in het gebied. In Norte
de Santander, de regio waar Bolt en
Follenderzich ophielden, liggen de za-
ken extragevoelig. De bergen staan er
vol met cocaplantages en drugslabo.-
ratoria.Zowel ELN als de kleinereguer-
rillabeweging EPL haalt erveel inkom-
sten uit de coca'inehandel, pottenkij-
kers ziin nietwelkom.

De ELN-top, die in de Ecuadoraanse

hoofdstad Quito metde regeringon-
derhandelt over vrede, deed er eyen
over om te onderzoeken of Bolt en
Follender inderdaad gevangen wa-
ren genomen door een van hun een-
heden. In een algemene verklaring
verzekerde ze din5dagal wel datjour-
nalisten nooit doelwit zi jn van ont-
voeringen voor losgeld en dat ze de
perswij heid respecteert.

'Wij hanteren onze eigen wetten in
onze territoria', schreef de EtN. 'D€
vijand heeftvaakgeprobeerd ons ge-
bied binnen te dringen, vermornd als
artsen, handelaars, geologen of iour-
nalisten. Om deveiligheid vande be-
volking en de gemeenschappen te ga-
randeren, houden raae weemdelingen
preventiefvast.'

Donderdagochtend kwam de offi-
ciële bevestiging van ELN. Ze lieten
weten datBolten Follendergevangen
waren genomen door het Frente de
Guerra Nororiental (l'Ioordoostelij ke
oorlogsfront), dat ze in goede ge-
zondheid verkeerden en datze zou-
den worden wiigelaten. De waag was
toen alleen nog wanneer.'Het wactr
ten is op groen licht van de ELN', zei
een van de onderhandelaars gisteren
tegend.eVolkskrant.


