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UIT ‘T VELD
Arjan Erkel werd op 12 augustus 2002 door vier 
gewapende mannen ontvoerd in Machatsjkala, 
de hoofdstad van de Russische deelrepubliek 
Dagestan, waar hij sinds april 2002 werkte voor 
de organisatie Artsen zonder Grenzen. Hij hield 
zich bezig met de opvang van vluchtelingen uit 
Tsjetsjenië, dat aan Dagestan grenst. Op 11 april 
2004, eerste paasdag, werd hij na 607 dagen ge-
vangenschap vrijgelaten door tussenkomst van 
een vereniging van KGB-veteranen.
Na zijn vrijlating blijkt Arjan buitengewoon 
goed in staat om deze zeer zware periode van 
gijzeling om te zetten naar positieve kracht. Tij-
dens onze ontmoeting vertelt Arjan hoe hij zijn 
trauma heeft verwerkt en hoe hij dit een plek 
geeft in zijn dagelijks leven. 

Fotografie: Max Bredschneyder
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We zitten aan de Kralingseplas met een prachtig 
uitzicht op de skyline van Rotterdam. Arjan zit er ont-
spannen bij, goed gekleed en fris geschoren, in niets 
lijkend op de bebaarde man die werd vrijgelaten uit zijn 
benarde gevangenschap. Ik ben heel benieuwd hoe het 
hem na die periode is vergaan: Wat voor een impact 
heeft deze periode op zijn verdere leven gehad? Hoe 
heeft hij de draad weer kunnen oppakken en heeft 
deze moeilijke periode hem ook iets gebracht? 

“Mijn overtuiging is dat je van het leven eruit moet ha-
len wat er in zit”, zo begint Arjan zijn verhaal. “Waar je 
ook bent, de eerste zet moet je zelf doen. Ik ben door 
die rebellen in elkaar geslagen; ze hebben een pistool 
op mijn hoofd gezet en met een honkbalknuppel op 
mijn hoofd geslagen. Dus het was zeker heftig. Het 
was constant spannend en ik had geen controle over 
de eindafloop. Bevrijd worden en naar huis gaan waren 
mijn doelen, maar in die fase van gevangenschap kon 
ik mijzelf alleen maar inzetten om het proces en de 
communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik 
werd constant heen en weer geschud tussen hoop en 
wanhoop, angst en hopeloosheid.

Onderdeel van mijn tactiek was aansluiting zoeken bij 
de belevingswereld van de rebellen. Ik zat in een hokje 
en daar nam ik geen genoegen mee. Dat leverde na-
tuurlijk negatieve energie op. Negatieve energie heeft 
in mijn ogen niet zoveel zin, je moet vooral kijken naar 
wat je wél kunt veranderen. In mijn situatie betekende 
dat ervoor zorgen dat de rebellen mij voor vol zouden 
aanzien. Om dat te bereiken moest ik mijzelf enigszins 
aanpassen aan hun cultuur, dus een beetje macho en 
geen mietje zijn. Ik heb mijn emoties dan ook bijna 
nooit laten zien, zeker in het begin niet. Ik probeerde 
zoveel mogelijk op hen te lijken en aansluiting te zoe-
ken bij hun leefwereld, zodat ik daar raakvlakken mee 
kreeg. Met hen meebewegen, maar zonder mijn eigen 
identiteit te verliezen”. 

Hoe heb jij geleerd om op deze manier met die nare 
situatie om te gaan?

“Zoals je weet werkte ik voor Artsen zonder Grenzen 

en dan zie je veel dood en ellende om je heen. Ergens 
in je achterhoofd weet je natuurlijk wel dat er altijd 
een risico bestaat, dat er iets kan gebeuren. Maar daar 
dacht ik gewoon niet aan. Ik was er nooit vanuit ge-
gaan dat ik ontvoerd zou worden. Ik had het natuurlijk 
wel eens heel moeilijk en liet dan mijn emoties even 
de vrije loop. Dat deed ik dan vooral omdat het even 
opluchtte, maar het helpt niet om uit de situatie te 
komen. 

Toen ik in Nederland terug kwam stonden er allerlei 
ziekenauto’s en hulpverleners mij op te wachten; goed 
bedoeld natuurlijk, maar ik had het niet nodig. Ik 
voelde me juist een overlever. Ik hád het tenslotte ook 
overleefd en daarin mijn uiterste krachten gevonden. 
Overigens heb ik me een paar dagen later toch laten 
checken omdat ik wilde weten of ik medisch en in mijn 
hoofd nog wel in orde was.”

Hoe was jouw verstandhouding met de ontvoerders?

“In het begin vertrouw je elkaar niet. Je krijgt pas 
vertrouwen als er afspraken gemaakt kunnen worden. 
Daardoor kon ik voor mezelf opkomen en op mijn ma-
nier hulp vragen, maar ik kon hen ook erop aanspreken 
als gemaakte afspraken niet werden nagekomen. Eén 
jongen vroeg de hele tijd naar mijn zus en in die regio 
behoor je dat niet te doen. Ik nam mij voor om daar 
iets van te zeggen. Dan gaf ik duidelijk mijn grens aan, 
en hij ging daar overheen. Als jij vooruitgang wilt boe-
ken moet je zelf de eerste stap zetten. 

Om de zoveel tijd werd er een foto van mij gemaakt, 
de eerste geloof ik na vijf maanden en toen weer na 
zes maanden. Ik dacht op zo’n moment: ‘ik mag een 
teken van leven geven, dus ik mag vast snel naar huis’. 
Als er dan geen actie op volgt steekt al gauw het ge-
voel van hopeloosheid en wanhoop de kop op. Ik dacht 
dan wel eens dat ik in de steek gelaten was door mijn 
organisatie, en gedachten als ‘moet ik hier nou dood 
gaan’ gingen door mijn hoofd. Ik zat in een hol onder 
de grond, als in een soort graf, en ik leefde tussen de 
muizen en het ongedierte − dat waren een paar heel 
moeilijke maanden. Als iemand dan iets aardigs zegt, 
breek je juist. Maar dat deed ik liever niet als zij erbij 
waren. Ik hield me voor dat het niets zou opleveren en 
dat de situatie er niet door werd verbeterd. Ik dacht 
verder vooruit aan oplossingen. “Het leven is mooi” 

Arjan Erkel: ont-gijzeld
Christine Beenhakker

Een persoonlijk verhaal over hoop, 
overleven en innerlijke kracht
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Ik kan me bijna niet voorstellen dat je denkt: ‘Het leven 
is mooi!’ als je letterlijk in een put zit onder de grond. 

“Je weet wat voor leven je gehad hebt en wat voor 
leven je weer terug wilt hebben als je hieruit komt. Ik 
heb vóór mijn gevangenschap een mooi leven gehad. Ik 
stelde mijzelf toen voor hoe ik weer naar mijn vrienden 
toe zou gaan, hoe ik hier weer langs de plas zou lopen, 
ik visualiseerde wat ik wilde gaan doen. En dat hielp. 

Mijn terugkeer in de maatschappij was wel onwerke-
lijk. Ik wist ’s ochtends op de dag van mijn vrijlating 
niet dat ik ’s avonds al vrij man zou zijn. Ik dacht dat 
ik naar een andere groep zou worden gebracht waar 
ik nog een paar weken moest zitten. Ik werd snel naar 
Moskou gevlogen en van daaruit bijna gelijk door 
naar Nederland. Tussen mijn gevangenschap onder 
de grond en thuiskomen bij mijn zus in Rotterdam zat 
een tijdsbestek van achttien uur. De dag erna werd ik 

in het dorpje van mijn ouders ingehaald als een soort 
Olympisch kampioen. Het was leuk, maar ik was ook 
wel verlegen, ik liet het maar over me heen komen. 
De blijdschap ging toen langzaam over in het besef: ik 
ben weer thuis. In het begin wil je een heleboel inhalen 
van wat je hebt gemist: van lekker eten tot een warme 
douche, contact met je dierbaren, enzovoort. Maar 
als alles weer voor handen is, wordt het weer gauw 
gewoon. Mijn belangrijkste besef was: ik heb het over-
leefd en ik heb veel geluk gehad. Het had zoveel erger 
kunnen zijn. Ze hebben weliswaar twintig maanden 
van mijn leven afgepakt, maar ik ben dankbaar voor 
de manier waarop ze met mij zijn omgegaan en hoe ik 
eruit gekomen ben.”

Het is natuurlijk een onuitwisbare ervaring. 

“Ja, dat ben ik met je eens, in mijn dagelijks leven 
neem ik deze ervaring natuurlijk mee. Ik gebruik 
het vaak als metafoor: ‘In hoeverre laat jij je gijzelen 
door de omstandigheden? Wat ga je zelf doen om 
jouw situatie te veranderen? Wat ga je vragen aan je 
partner of je werkgever?’ In het bedrijfsleven betekent 
ontgijzelen: waar laat jij je ruimte liggen tot verbetering 
van communicatie, onderlinge verbinding, uiten en 
toewerken naar doelen of waarin laat jij je vastzetten, 
wil je dat? Zo niet, dan moet je daar iets aan doen. Als 
jij er vrede mee hebt dat je bepaalde dingen niet doet 
omdat je angstig bent, je onzeker voelt of niet durft, 
dan moet je dat zo laten. Maar als je bijvoorbeeld een 
verbetering in je relatie of ander werk wilt, dan moet je 
daarnaar gaan handelen.” 

Je bent vrijgelaten met Pasen. Had je daar toen ook 
een bepaalde gedachte bij?

“Natuurlijk, ik ben opgegroeid in een christelijke cul-
tuur en ik ken het verhaal. Ik heb het ervaren als een 
tweede kans, een nieuw leven en een nieuw begin. 
Het gaf mijn vrijlating een extra dimensie. Overigens, 
ik had dat ook in verband met het afknippen van mijn 
haren, naar analogie van het bijbelverhaal van Samson. 
Eerst had ik al mijn haar laten afscheren vanwege de 
hygiëne, maar toen het weer ging groeien dacht ik: die 
kracht zit in mijn haren, ik knip dat pas af als ik weer 
vrij ben. Nu heb ik die kracht nog nodig.”

Als je nu terugkijkt op die moeilijke periode, wat heeft 
het je, behalve een aantal boeken, nog meer opgele-
verd?

“Het heeft mij zelfverzekerdheid gebracht, ik hoef me 
niet meer zo te bewijzen naar de buitenwereld. Het 
contact met de familie is ook hechter geworden. Mijn 
behoefte aan vrijheidsdrang is vergroot, en ik kan nu 
nog beter de Russische taal spreken. En ik weet dat 
ik doorzettingsvermogen heb en dat kan inzetten als 
het nodig is. Anderzijds was het natuurlijk ook zonde 
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van mijn tijd, het was allemaal heel vervelend wat mij 
is aangedaan, en wat mijn familie en Artsen zonder 
Grenzen is aangedaan. Dat is het allemaal niet waard 
geweest. Maar het is dus ook niet helemaal wegge-
gooide tijd. Je leert ervan.

Ik moest in de beginperiode van mijn gijzeling on-
der schot naar het toilet. Nog elke dag op het toilet 
komt die ervaring weer in een flits in mijn herinnering 
voorbij. Maar ik ga dat gevoel niet oproepen ‘hoe was 
het ook al weer, dan zat ik daar met die twee man-
nen achter mij …’ Daar schiet ik ook niets mee op. 
Associaties zijn er elke dag maar ik laat mij daarin niet 
meezuigen. Hoe dat precies werkt weet ik ook niet, als 
ik dat zou kunnen uitleggen, zou ik mensen daarmee 
kunnen helpen. 

Natuurlijk was ik een slachtoffer van de situatie, je 
wordt tegen je zin opgepakt en vastgehouden. Maar 
toen ik vrij kwam voelde ik me als een overwinnaar van 
een survival, je hebt het twintig maanden vol gehou-
den, je hebt doorgezet. Ik voelde mij geen slachtoffer. 
Maar ook mijn ratio zei dat het voor mij niet paste om 
thuis achter de geraniums te gaan zitten.” 

Waar zit jouw innerlijke kracht om die stap te kunnen 
maken, waar zit dat vermogen in jou?

“Dat weet ik gewoon niet, omdat ik daar niet bij heb 
stilgestaan. Ik wil gewoon léven, ik wil vooruit. Bewust 
voor het leven kiezen denk ik. Ik wilde mij er niet onder 
laten krijgen, ik heb mooi werk gedaan en ik wil dat 
weer terug. Het leven an sich is mooi.”

Is dat gevoel nu versterkt, dat besef dat je het eigenlijk 
heel goed hebt?

“Ja soms wel, maar gelukkig ook niet elke dag. Dan 
zou ik een beetje ‘naast het leven zitten’. Ik heb altijd 
van het leven genoten, maar ik geloof in eigen verant-
woordelijkheid. Als je iets niet kunt, vind ik dat je bij 
jezelf te rade moet gaan waarom je dat niet kunt. Als je 
bijvoorbeeld een chromosoom of bepaalde hormonen 
mist, mag je best geholpen worden. Maar als dat niet 
aan de orde is, moet je ook wel eens een schop onder 
je kont krijgen en gáán. Wel voor elkaar zorgen, maar 
niet de kantjes ervan aflopen. Mijn vrijheid mag niet 
ten koste gaan van jouw vrijheid. Als ik de kantjes er-
van afloop moet ik de enige zijn die daar last van heeft 
en niet iemand anders. Praat met degene die de klacht 
veroorzaakt en probeer die persoon aan te spreken 
zodat je tot resultaat komt. 

In de cursus ‘Ontgijzeling’ deel ik mijn ervaringen met 
mensen in het bedrijfsleven. Je eigen verantwoordelijk-
heid nemen, participeren, in contact zijn, zijn allemaal 
waarden die heel belangrijk zijn. Ga in contact met je 
doelgroep, met je omgeving en met je collega’s, com-

municeer duidelijk en houd je aan de afspraken. Zorg 
ervoor dat het iets oplevert. De economie is slecht dus 
anticipeer daarop, je kunt niet zoveel aan de economie 
doen maar je kunt wél je eigen proces veranderen, je 
eigen gedrag, je eigen houding, en motivatie zoeken in 
wat je doet.”

Meer lezen
Erkel, A. (2005). •	 Ontvoerd, 607 dagen tussen 
leven en dood. Amsterdam: Balans.

Arjan Erkel (9 maart 1970) is Nederlands 
cultureel antropoloog en oud-medewerker van 
Artsen zonder Grenzen (AzG). Hij groeide op 
in Alexanderpolder, en ging in 1994 voor de 
eerste maal voor AzG op pad. In 1997 vol-
tooide hij zijn studie culturele antropologie. Na 
zijn vrijlating schreef hij een boek over zijn erva-
ringen, waarvan inmiddels meer dan 50.000 
exemplaren zijn verkocht. 
Hij schreef een tweede boek: ‘Samir’, over 
radicaliserende moslim jongeren. In juli 2008 
richtte hij samen met Yolanthe Cabau van Kas-
bergen de stichting Stop Kindermisbruik op.
In juni 2010 schreef Arjan Erkel samen met 
Sezgin Yilgin het boek ‘Generatie YEP’ over 
succesvolle allochtonen. 
Erkel geeft regelmatig lezingen en workshops 
om mensen te wijzen op hun eigen verant-
woordelijkheid om van hun leven te maken wat 
ze zelf willen. Samen met Leonie Linssen ont-
wikkelde hij het zogenaamde Ontgijzelingsmo-
del, waarbij hij naar aanleiding van zijn eigen 
ervaringen mensen leert om zichzelf weer vrij 
te maken door middel van acceptatie, intuïtie, 
participatie, groeien en zijn. 
Arjan Erkel staat nu op plaats 23 van de kandi-
datenlijst van het CDA voor de tweede kamer 
verkiezingen 2012. www.arjanerkel.nl


