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© who’s next
Victor Löw, ac-
teur, over vrij-
heid en over
Irak. Hij praat
met presenta-
tor Robert van
de Roer over
zijn rol als To-
ny Blair in
‘Stuff hap-

pens’. Deze ‘toneeldocumentai-
re’ over de inval in Irak gaat
zondag in première in Carré. En
wat is Löw verder opgevallen in
nrc.next?

v© RTL Z: 13.40, 17.45, 00.05
uur en de hele dag op
nrc.nl en rtl.nl

Gisteren zei Hans Dorrestijn:

„Clarence Seedorf
lijkt als twee
druppels water op
Herman van Veen,
maar dan zwart.”

Ma a k je ze lf b lij m e t

D e n i e u w e p s y c h o l o g i e g l o s s y
v o o r e e n l e u k e r l e v e n

JALOERS  
  OP  LIN DA?

Ma a k je ze lf b lij m e t

D e n i e u w e p s y c h o l o g i e g l o s s y
v o o r e e n l e u k e r l e v e n

© column

Welcome to Holland!

D en Haag, 23 augustus 1998.
Als nieuwe Nederlander in

spe – toen nog vluchteling – kom
ik aan op Den Haag CS. Na nog
geen vier meter maak ik voor het
eerst kennis met de Nederlandse
vrijheid: een verliefd stel staat te
tonghockeyen. Ik weet niet goed
of ik droom, of dat de zware
vlucht mij schizofreen heeft ge-
maakt. Onze begeleider, Hans,
aan wie mijn blik duidelijk niet
ontgaan is, roept: „In een vrij land
mogen mensen op straat zoenen.”
Als jongetje van veertien jaar weet
ik meteen: dit ‘vrije land’ wil ik
voor geen duizend Disneylanden
ruilen.

Het stempel van de onderdruk-
king van Saddam Hussein is nog
steeds zichtbaar op mijn gezicht,
als ik vervolgens twee politieagen-
ten tegenkom. Van kinds af aan
heb ik geleerd te vluchten wan-
neer ik mannen met een pistool
zie. Ik vlucht en ga achter een
groot bord staan met allerlei in-
formatie. Een enorm gevaarte be-
gint te toeteren. De agenten ko-
men naar me toe. Eén van hen
kijkt me vriendelijk aan en zegt
dat als ik zelfmoord wil plegen, ik
niet voor een tram moet gaan
staan, want dan maak ik weinig
kans. Ik kan beter voor een trein
springen. Mannen met een pistool
en een goed gevoel voor humor,
dat is ook nieuw voor mij!

Na jaren van de Nederlandse
vrijheid te hebben genoten, heb ik

ontdekt dat die nogal gecompli-
ceerd in elkaar steekt. Vrouwen
zijn hier vrij, je mag ze niet mis-
handelen. Maar de Nederlandse
vrijheid staat mij wel toe mijn
buurvrouw dood te wensen –
ruim van te voren bij Allah indie-
nen, leert de ervaring. Wat nou als
Allah mijn wens inwilligt? Of er-
ger nog: wat nou als iemand na-
mens Allah mijn wens inwilligt?

De Nederlandse vrijheid brengt
mij in verwarring. Vrouwen heb-
ben de keuzevrijheid om schaars
gekleed in muziekclips en com-
mercials op te treden – in werke-
lijkheid worden die meiden ge-
woon uitgebuit. Ze zijn goed voor
de verkoop. Maar zodra ik begin
over de keuzevrijheid om een
hoofddoek te dragen, fronst meni-
ge Nederlander de wenkbrauwen.
Kan hoofddoeken produceren dan
geen lucratieve bezigheid zijn?

Vanmorgen, voor hetzelfde Den
Haag CS, geef ik mijn vriendin een
zoen, omdat ze voor een paar da-
gen naar het buitenland moet. Er
staat een jongetje samen met zijn
ouders en een aantal versleten tas-
sen. Ze maken duidelijk de indruk
dat ze een lange reis achter de rug
hebben. Ik kijk hem aan, knipoog
en zeg: ‘Welcome to Holland!’

Zj i r Rash aa n

(23 jaar, Irak, sinds 1998 in Nederland)
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De schoenpoetser

I k ben met vakantie in Zuid-
Koerdistan en ik zit in een res-

taurant te genieten van een lekke-
re maaltijd. Buiten zie ik een klei-
ne jongen lopen. Even kijkt hij
mij aan. Zijn blik vertelt me een
verhaal. Het is alsof ik zijn stem
kan horen:

„Iedere dag sta ik vroeg op. Mijn
buik doet pijn, omdat ik gisteren
niets heb gegeten. Gauw pak ik
mijn versleten plastic schoenen
samen met mijn gereedschap en
ren de deur uit, naar mijn werk-
plek.

„Het is vandaag rustig, maar ik
blijf hoop houden dat ik vanavond
een brood op tafel kan zetten.
‘Meneer, uw schoenen zien er vies
uit, zal ik ze poetsen?’, vraag ik
wanhopig aan een voorbijganger.
Hij kijkt me aan met een vieze
blik. Maar dat maakt niet uit,
want ik ben gewend om zo te wor-
den aangekeken. Ik vraag me niet
meer af waarom mensen dat doen.

„Zwetend blijf ik de mensen
vragen of ik hun schoenen mag
poetsen. Tot nu toe heb ik maar
één klant gehad. Het valt niet
mee, omdat ik zo’n honger heb.
Tegenover me zie ik een kraan
met allerlei soorten fruit. Perzi-
ken, watermeloenen, bananen, al-
les! Kon ik ze maar kopen.

„Opeens, uit het niets, ver-
schijnt een man die zijn schoenen

onder mijn neus duwt. Mijn
droom is voorbij. ‘Snel een beetje’,
snauwt hij. Tegen zijn vriend, die
naast hem staat, zegt hij: ‘Het zou
mooi zijn als we allebei die 30.000
dollar zouden krijgen. Ik ben hard
aan een nieuwe auto toe. Deze heb
ik al drie jaar.’

„Wo o o w , 30.000 dollar! Was ik
maar deze man! Wat zou ik dan al-
lemaal kunnen kopen! Nieuwe
schoenen, snoep, dat lekkere fruit,
gel voor in mijn haar, speelgoed.
Ik zou naar school kunnen gaan.

„Nee, ik zou het niet uitgeven.
Ik zou sparen, zodat ik een tijd
lang niet hoef te werken. Acht jaar
ben ik pas. Als ik dat geld had, kon
ik nog een tijd lang kind zijn.

„De man gooit een briefje van
250 dinar (25 eurocent) naar me en
ik weet dat ik weer aan het dro-
men was. Ik ben weer wakker.
Nee, een kind kan ik voorlopig
niet meer zijn.”

De jongen loopt weg van het
raam. Ik ga door met eten en even
later verlaat ik het restaurant. Ik
ben vrij om te doen wat ik wil van-
daag, ik heb vakantie. Maar de
blik van de kleine schoenpoetser
blijft op mijn netvlies gegrift.

Dash ne Moulood

(22 jaar, Irak, sinds 1994 in Nederland)
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Zeven jaar later

T otaal versuft loop ik door
Hoog Catharijne richting de

treinen. Snikkend met mijn tele-
foon in de hand, in de hoop dat ik
niet opval in de mensenmassa.
Aan de andere kant van de lijn
hoor ik mijn vriendin huilen. Ze-
ven jaar zijn voorbijgegaan sinds
het drama en vandaag lijkt het of
we geen stap vooruit zijn geko-
men.

Zeven jaar geleden gooide het
overlijden van de moeder van
mijn vriendin onze jeugd totaal
overhoop. Haar moeder was een
prachtige, intelligente vrouw, on-
dernemend en zelfstandig. Maar
thuis werd ze mishandeld door
haar echtgenoot, een charismati-
sche man met twee gezichten.
Door de buitenwereld geliefd,
maar door zijn gezin gevreesd.
Haar moeder maakte een einde
aan dit huwelijk, in de hoop haar
kinderen en zichzelf een betere
toekomst te geven. Maar die toe-
komst was haar niet vergund. Ze
werd vermoord. Door haar echtge-
noot.

En nu, zeven jaar later, blijkt
dat mijn vriendin de rol van mis-
handelde echtgenote heeft overge-
nomen. Ze biecht het op, lucht
haar hart en ik kan niets anders
doen dan met haar mee huilen. Ik
probeer mijn tranen te bedwin-
gen, maar het lukt me niet. Net als
toen. Dit was haar moeders groot-

ste nachtmerrie.
Ik voel me verdrietig, machte-

loos en schuldig. Eigenlijk wist ik
het. Eigenlijk wist ik dat mijn
vriendin mishandeld werd. Erger
nog, iedereen wist het. Maar al die
jaren was ik bang dat als ik haar
man zou vervloeken, ik haar kwijt
zou raken. Ik wil haar helpen vrij
te zijn, vrij van hem en van haar
verleden. Maar ik kan haar keuzes
niet voor haar maken.

Ik stap in de trein naar Den
Haag, en terwijl de trein door het
Nederlandse landschap raast, is er
één vraag die mij blijft bezighou-
den: hoe vrij zijn wij in Nederland
nou eigenlijk echt? Iedereen is
hier vrij om te doen en te laten wat
hij wil, binnen de grenzen van de
wet. Maar hoe is het dan toch mo-
gelijk dat in zo’n vrij land, vrou-
wen als mijn vriendin en haar
moeder zó onvrij zijn? Waarom
kan de een wél voor zichzelf kie-
zen en de ander niet?

Helaas heb ik geen antwoord op
deze vragen. Ik weet alleen dat
mijn vriendin sterk genoeg is om
de juiste keuze te maken. En wan-
neer ze me nodig heeft, zal ik er
voor haar zijn.

Am b e r

(25 jaar, in Nederland geboren uit So-
malilandse ouders )
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Ve r s t o p p e r t j e

E én brok ellende, dat is wat er
resteert van de school. Zelfs de

zonnestralen zijn bang voor dit
huilende gebouw. Ze schijnen aar-
zelend over de ruïne. Eén straal
heeft de moed om door te drin-
gen.

Door die straal stapt een jonge-
tje van acht met zwarte krullen,
Alan. Zijn voetstappen echoën
door de leegte, op het ritme van
zijn bange hart. Hijgend houdt hij
halt. Zijn hart bonkt als een bom.

Alan veegt zijn klamme handjes
af aan zijn broekje. Dan dringt de
stilte tot hem door. Het harde
niets. Het alleen zijn duurt zo
lang dat Alan vergeet dat het leven
elders doorgaat. Een alles opslur-
pende angst overmeestert hem.
De geluidloosheid maakt hem
klappertandend koud.

Hij tuurt naar de ingestorte
muren van zijn gymlokaal. Wan-
neer hij goed luistert, hoort hij
e ch o ’s van vroeger. In de vrije uren
was dit de beste plek voor verstop-
pertje. Alan was toen al de beste
verstopper. Dat idee stelt hem ge-
rust, hij kent het hier goed. Nie-
mand zal hem vinden. Al is het
fijn om ver weg Dana’s stem te ho-
ren, die terugtelt tot nul. Alan
hoeft alleen maar stil te zijn en te
wa ch t e n .

Hij denkt terug aan vroeger.
Drie jaar geleden zat hij hier ook.
Maandagochtend. De zon vult de
koele gymzaal met een zwoele zo-
mersfeer. Alan, Dana en hun klas-

genootjes wachten op meester Sa-
lar. Met hun neusjes tegen de ra-
men. De meester loopt over het
drukke schoolplein, met op zijn
hoofd een nieuwe zonnebril, een
cadeau van zijn broer uit Amster-
dam. Hij danst een weg door de
ouders en kinderen. Hij zwaait
naar de jongetjes. Achter hem,
midden op het schoolpein, staat
een man met een dikke jas aan. Hij
staat daar gewoon te staan. Hij
bidt. Hij telt. Hardop. Als bij ver-
stoppertje. Vijf, vier, drie, twee,
één…

Iemand tikt op Alans schouder.
Dana. In plaats van ‘Buut Alan!’ te
roepen, zegt hij niets. Hij pakt
Alans hand. Samen staan ze tus-
sen de scherven van hun geschie-
denis. Tussen het puin glimt een
puntje van de zonnebril van de
meester. Ze gluren ernaar, Dana
trekt aan Alans hand. Zo lopen ze
van het verleden vandaan. Elke
stap doet de grond sidderen en het
puin verschuiven. Hier liggen her-
inneringen. Ooit wordt het puin
geruimd of raakt het begroeid met
wilde bloemen. Het gruis op Alans
ziel zal zich vastbijten en de wond
in zijn hart doen steken. Maar nie-
mand zal het zien.

Alan is de beste verstopper.

Be ri Sh a l mash i

(23 jaar, in Parijs geboren uit Iraanse
ouders, in 1986 naar Nederland geko-
men)

Leven in vrijheid

Hoe is het om te leven zonder vrij te
zijn? Om op te groeien tijdens een
oorlog? Of in een land waar het niet
vanzelfsprekend is om je mening te
uiten? De meesten van ons kunnen
zich dat niet voorstellen.

Vluchtelingen wel. En zij weten ook
hoe het is om vervolgens hier in vrij-
heid te leven.

Vluchtelingen Organisaties Neder-
land, waarin organisaties van vluch-
telingen zelf verenigd zijn, organi-
seert regelmatig projecten voor jon-
ge vluchtelingen. Dit jaar werd in sa-
menwerking met nrc.next een pro-
ject bedacht rond het thema ‘Le v e n
in Vrijheid’. Wat betekent dat voor
hen? En hoe kunnen ze, aan de hand
van praktijkvoorbeelden, hun
ideeën over leven in vrijheid met an-
deren delen?

Dertig jonge vluchtelingen tussen
de 20 en 30 jaar volgden twee work-
shops columnschrijven en kregen
een rondleiding over de redactie
van nrc.next. Vervolgens gingen ze
aan het schrijven. Ter gelegenheid
van 4 en 5 mei publiceren we de vier
beste columns..

A d v e rt e n t i e A d v e rt e n t i e

Vrijheid en verwarring
De vier beste columns van naar Nederland gevluchte jongeren

De fotograaf

. De Iraanse fotograaf en grafisch
ontwerper Rahi Rezvani (28), maak-
te voor nrc.next de foto hiernaast en
die op de cover. Rezvani vluchtte
ruim zes jaar geleden naar Neder-
land en woont nu in Bloemendaal.

. De coverfoto van Rezvani refe-
reert aan de huidige strenge contro-
le op islamitische kledingvoorschrif-
ten in Iran. Volgens Iraanse kranten
zijn de afgelopen tijd duizenden
vrouwen gewaarschuwd om meer
bedekkende kleding te dragen. Ka p -
pers is het verboden om mannen
een westers kapsel aan te meten.

. „Hoofddoekjes en lange rokken
verbergen alle schoonheid”, zegt
Rezvani in het Engels. „Op de foto's
kun je nog net zien dat deze vrouw
hele mooie ogen heeft. Het slot op
de foto symboliseert het verbod.
Maar een slot kan tegelijkertijd geo-
pend worden. Op de foto hiernaast
zie je al het prachtige haar van de
vrouw. Er moet een oplossing zijn.”

. Zelf kwam Rezvani tien jaar gele-
den in problemen met de Iraanse
autoriteiten tijdens een fotosessie.
Toen hij een model zonder hoofd-
doekje portretteerde in een afgele-
gen wijk van Teheran, kwam juist de
politie langs. Rezvani gooide zijn ca-
mera in het water, maar werd toch
gearresteerd omdat zijn tas vol met
lenzen zat. Hij kreeg 184 stokslagen.

v© Re z v a n i ’s website in opbouw:
w w w. r a h i r e z v a n i . c o m


