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3 Tien jaar geleden werd
medewerker van Artsen
zonder Grenzen ontvoerd
3 Nu staat Arjan Erkel
voor CDA op de lijst voor
de Kamerverkiezingente
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Het ondergrondse kamertje van

anderhalf bij twee meter,

waar hij vijftien maanden lang zat

opgesloten tussen demuizen en de

insecten, kan hij nog precies uitte-

kenen. Veel meer zag hij in die tijd

ook niet. Geen gezichten, want zijn

gijzelnemers droegen maskers, en

geen zonlicht. Zondag is het precies

tien jaar geleden dat hij werd ont-

voerd.

"Iedere dag komt er nog wel een

beeld terug, maar het doet geen

pijn. Ik ben vooral gelukkig dat ik

nog leef. Het leven ligt voor me,

niet achter me", zegt hij.

Op 12 augustus 2002 werd de

toen 32-jarige Arjan Erkel in Ma-

chatsjkala, de hoofdstad van de

Russische deelrepubliek Dagestan,

door drie gewapende mannen ont-

voerd. 607 dagen bracht hij door in

een klein ondergronds kamertje.

Door telkens dezelfde boeken te le-

zen en backgammon te spelen te-

gen zichzelf, doodde hij de tijd. De

hopeloosheid staat hem nog steeds

bij, evenals het totale gebrek aan

controle over zijn eigen lot. Op 11

april 2004 kwam hij na een schim-

mig politiek spel vrij.

Komt er nogwel eens een pijnlij-

ke emotie terug van toen? "Nee.

Nooit last van gehad ook," zegt hij.

Een nare droom dan? "Ook niet."

Soms is er een associatie, zoals ex-

tra genietenvanhet zonlicht dat nu

als vanzelfsprekend op hem

schijnt. Of wanneer hij een kelder-

tje inloopt en iemand hem vraagt:

"Kun je dit wel aan?" ’Oh ja’, denkt

hij dan. Maar zich er druk over ma-

ken doet hij niet. "Het staat zo ver

van de hedendaagse werkelijkheid

af dat die ervaring nooit belemme-

rend heeft gewerkt." Met vrienden

en familie spreekt hij dan ook zel-

den tot nooit over wat hem over-

kwam. Zijn dochtertje van 6 vraagt

hemalleenwaaromhij op sommige

foto’s zo’n rare baard draagt.

Erkel wil niet in het verleden

blijven hangen, maar erkent dat hij

er veel van heeft geleerd. "In dat

hokje moest ik mijn eigen verant-

woordelijkheid nemen. Ik moest

mijn leven verbeteren, hoe slecht

het ookwas.Datheb ikgedaandoor

kleine dingen te doen, zoals oprui-

men, mezelf opdrukken, en twee

keer per dag mijn tanden te poet-

sen. Ik kwam ook voor mezelf op

als ik iets wilde. In Nederland voel-

de ik dat ik het ook zo moest aan-

pakken: ik moest zelf de verant-

woordelijkheid nemen om verder

te gaan. Dat is gelukt. Ik ben er trots

op dat ik Dagestan heb overleefd,

maar ook dat ik me daarna staande

heb gehouden."

Eenmaal terug in Nederland

bracht hij zo snel mogelijk weer

structuur aan in zijn leven. Hij

schreef onder andere drie boeken,

richtte een stichting tegen kinder-

misbruik op, begon een bedrijf, gaf

lezingen en stichtte een gezin. De

meeste mensen kennen hem ech-

ter nog steeds als de man die werd

ontvoerd en bevrijd. Hij begrijpt

dat wel, en vindt dat ook niet erg,

maarweet van zichzelf dat hijmeer

kan. In september prijkt zijn naam

op nummer 23 van de kieslijst van

het CDA voor de Tweede-Kamer-

verkiezingen.

Dagestan is ook dan nog dichtbij.

"Ik ben Nederland dankbaar en wil

iets terugdoen. Minister Bot (red.

voormalig CDA-minister van Bui-

tenlandse Zaken) heeft mijn leven

gered door zich ommijn vrijheid te

bekommeren toen ik in Dagestan

zat. Zonder hulp had ik het mis-

schien niet overleefd. Die solidari-

teit heeft me gevormd tot wie ik

ben. Solidariteit is de smeerolie van

de samenleving. Het CDA is voor

jezelf opkomen,maar elkaar als het

nodig is ook helpen. Bij die partij

voel ik me thuis."

Zoals hij tien jaar geleden in zijn

donkere ondergrondse kamertje

besloot zijn uitzichtloze leven zelf

te verbeteren, wil hij ook als politi-

cus de strijd aangaanmet de huidi-

ge problemen. "Niet met de wolven

meehuilen en zeggen dat we het zo

slecht hebben, ook geen valse be-

loftes doen,maar uit een slechte si-

tuatie iets moois laten ontstaan.

Blijven hangen in negativiteit, daar

schiet je niets mee op." (GPD)
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