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Op haar post – In gesprek met 
 vrouwelijke topdiplomaten

Irene Schoemakers
 Archipel  / 247 pagina’s / o 17,50 

 
“Een kwestie 

van goed  
plannen” 

Lang was het diplomatenwe-
reldje een mannenwereld. Nu 
zijn 25 van de in totaal 125 
Nederlandse ambassadeurs 
wereldwijd vrouw. De gemene 
deler: passie voor het vak en 
een ontembare werklust. De 
auteur: “Ik dacht altijd dat 
ambassadeurs met een glaasje 
champagne in de hand feesten 
en partijen afliepen. Maar ze 
laten hun gezicht alleen zien 
als het functioneel is. Ze 
beschikken over een eindeloze 
dosis energie. Voor mij zou het 
niets zijn. Veel te hard werken, 
je houdt veel te weinig schar-
reltijd over voor jezelf.” Ida van 
Veldhuizen – Rothenbücher, 
standplaats Wenen, was in 
1977 de eerste vrouwelijke 
diplomaat die ging trouwen en 
toch in dienst bleef. “Anderhalf 
jaar later werd onze dochter 
geboren. Toen werd ik de eer-
ste vrouwelijke diplomaat die 
een kind kreeg en toch niet de 
dienst uitging.” Uit alle vijftien 
interviews blijkt dat diplomaat 
zijn eerder een levensstijl dan 
een baan is. Van Veldhuizen: 
“Je kunt niet even gezellig kof-
fie drinken met vriendinnen. 
Maar dat ervaar ik niet als 
gemis. De buitenwereld ziet 
het als offers die je brengt ten 
koste van je privéleven, maar 
het is een kwestie van plannen, 
dan kun je van beide genieten.” 

“Het 
is een 

begaafd 
man, 
maar 

uitein
delijk 
is het 

gewoon 
een 

man” 
Michelle Obama over haar 
echtgenoot Barack Obama

 Michelle Obama. 
Een biografie 

 Liza Mundy
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Geschiedenis
From Genocide to 
Continental War / 
Gerard Prunier / 
Hurst / ¤ 24,99
De Franse historicus 
Gerard Prunier stortte 
zich eerder op de ge-
nocide in Rwanda en 
het conflict in Darfur. 
Nu beschrijft hij ge-
detailleerd de keten 
van gebeurtenissen 
in en rond Rwanda 
sinds 1994 die, via de 
val van Mobutu leid-
den tot ‘Afrika’s 
eerste wereldoorlog’ 
in en rond Congo.

Reisverslag
De glimlach van 
Pol Pot / Peter 
Fröberg Idling / 
Nieuw Amsterdam 
/ ¤ 17,50
Een reisverslag van 
vier Zweden die in 
1978 door Cambodja 
reisden en het  
regime van Pol Pot 
 bejubelden, vormt 
de basis van deze 
 impressionistische 
reconstructie van de 
geschiedenis. Hoe 
konden de vier de 
terreur van de Rode 
Khmer over het hoofd 
zien? 

Democratie kun je niet eten – 
Reisverslag van een verkiezings

waarnemer  
Alphonse Muambi 

KIT Publishers / 150 pagina's / o 16,50

“Keihard en 
kritisch over 

eigen volk” 

Alphonse Muambi, tolk en 
journalist, schrijft vol vaart en 
humor over zijn belevenissen 
als verkiezingswaarnemer 
 tijdens de chaotische verkie-
zingsdagen in Congo in 2006. 
Zelf was hij het land in 1993 
onvlucht. “In het moeras van 
informatie over Congo probeer 
ik onderscheidend te zijn. Ik 
ken de samenleving, maar ben 
ook kritisch en keihard naar 
mijn eigen volk als het moet.” 
Muambi beschrijft liefdevol de 
analfabete oude mama’s die 
staan te stuntelen in het stem-
hok en met verontwaardiging 
het optreden van een agres-
sieve kolonel. Optimisme 
overheerst in het boek. Dat 
lijkt met het recente oplaaien 
van de oorlog in het oosten 
wat achterhaald. “Als ik had 
geweten wat ik nu weet, zou ik 
het anders geschreven heb-
ben. Ik wil met mijn boek de 
discussie op gang brengen. 
Het Westen is de verkoper van 
democratie, maar wat heeft 
Afrika daar eigenlijk aan? Kijk 
naar Kenia of Zimbabwe: daar 
zijn verkiezingen een massa-
vernietigingswapen. In Congo 
waren de verkiezingen een 
feest, maar een feest van korte 
duur. Het lot van de mensen 
wordt steeds weer door ande-
ren overschreven.” 

Wondermans eindspel  
Willem Asman 

Cargo  / 367 pagina’s / o 19,90

“Een mix van 
kranten

knipsels en 
fantasie”

 
Zelf is hij nauwelijks in Afrika 
geweest, maar de boeken in 
zijn studeerkamer van onder 
meer Gilles Courtemanche, 
Dave Eggers, V.S. Naipaul 
en Kees Broere boden thril-
lerschrijver Willem Asman 
genoeg inspiratie voor zijn 
personage, de diplomaat Jaap 
Vos alias Wonderman die in 
een week tijd in een fictief 
Afrikaans land een crisis 
tussen president en rebellen 
op mag lossen. Het resultaat: 
een vlot geschreven thriller, 
die zelfs een kijkje biedt in 
de  keuken van de Verenigde 
Naties. Tegelijkertijd zet het 
verhaal aan het denken over 
de dilemma’s van vredestich-
ters in oorlogstijd. De auteur: 
“Ik heb mezelf een heel onbe-
scheiden vraag gesteld. Wat 
zou ik doen als ik de oplossing 
zou kunnen brengen voor 
Afrikaanse conflicten? Ik trek 
thema’s graag in het grote. 
Een boek over een moord bij 
de buren in een Vinexwijk zal 
ik niet snel schrijven.” Maar 
hoe komt de auteur eigenlijk 
aan de informatie over de 
wachtkamer van Kofi Annan? 
Willem Asman: “Dat is een 
mix van krantenknipsels en 
fantasie. Ik stelde me de 
ruimte voor met foto’s. Ik zou 
best wel eens willen zien of 
het klopt!” 
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De familie van Monika komt weer naar binnen. ‘Wij hebben ons 

beraden. U moet een jachtgeweer voor opa kopen. Anders wordt het een 

probleem.’ Omenyama en zijn delegatie trekken zich opnieuw terug. 

Na het overleg geeft de woordvoerder van Omenyama honderd dollar 

aan opa voor zijn jachtgeweer. Opa pakt het met een brede glimlach 

aan. ‘Ik zal mijn woorden terugnemen. U zult kinderen krijgen. Heel 

veel kinderen. U zult geluk krijgen binnen uw huwelijk. Heel veel 

geluk. U zult werk krijgen. Heel veel werk.’ Als opa dit zegt gooit hij wat 

waterdruppels op het hoofd van Monika, die op haar knieën voor zijn 

voeten zit. Monika is gezegend. Iedereen is blij. 

In Democratie kun je niet eten neemt Alphonse Muambi ons mee op 

zijn reis door Congo, waar hij in 2006 de verkiezingen waarnam. 

Hij beschrijft niet alleen de politieke verhoudingen, maar vertelt 

meeslepend over het alledaagse leven van de gewone Congolees. 

Uit het leesrapport van het Fonds voor de Letteren:

‘Het is een boeiend, waardevol reisverhaal over een cruciale episode uit 

de Congolese geschiedenis.’

‘Zijn persoon is uitdrukkelijk aanwezig in de tekst, maar dat leidt nooit 

tot ijdelheid.’ 

‘Dat de auteur verslag doet van die stembusgang vanuit het standpunt 

van een tot Nederlander genaturaliseerde Congolees maakt het alleen 

maar boeiender: hij heeft daarmee het zeldzame voorrecht van een 

insider/outsider-positie.’

Alphonse Okatende Muambi vluchtte in 1994 vanuit Congo 

naar Nederland. In 2003 rondde hij de lerarenopleiding 

wiskunde af aan de Fontys Hogeschool te Rotterdam.

Hij blijft op verschillende manieren nauw betrokken  

bij de Democratische Republiek Congo. Uiteraard vanwege 

familiebanden, maar ook door zijn inspanningen 

Congolese scholen te ondersteunen. In 2006 trad hij 

namens Nederland op als verkiezingswaarnemer in Congo. 

Muambi neemt tevens als spreker deel aan (inter)nationale 

fora over Afrika, globaliseringvraagstukken en ontwikke

lings samenwerking. Hij werkt nu als tolk bij het 

ministerie van justitie. Daarnaast publiceert hij essays  

in kranten zoals Trouw. 

Muambi woont met zijn vrouw en twee dochters in  

Den Haag.
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Poëzie
Wat de sterren 
zeggen / Antjie 
Krog / Podium /  
¤ 15,00
De grote verrassing 
van deze bloem lezing 
is de bijgeleverde cd 
waarop Antjie Krog 
haar eigen gedichten 
met verve voorleest. 
De ene keer klinken 
ze als bezwerende 
toverformuleringen, 
dan weer als in slaap 
sussende kinderrijm-
pjes. Krog fluistert, 
haalt uit en siddert. 

*WIN  WIN WIN*
Wat weet u van vredes

missies? Doe de quiz  
op www.isonline.nl en  

maak kans op een  
gratis exemplaar van  

‘Wondermans eindspel’.

Samenstelling: Lonneke van Genugten


