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04 | ‘Studeren was mijn toegang tot vrijheid’
Op haar zeventiende belandde Mardjan Seighali (49) in 
een Iraanse gevangenis. Pas jaren later kon zij het land 
ontvluchten en, mede dankzij de Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF, in Nederland gaan 
studeren. Nu is ze directeur van datzelfde UAF.
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vluchteling en een illegaal? 

10 | Gevlucht, maar wel met toekomstdromen
Nederland herbergt circa 75.000 vluchtelingen. Daar 
bevinden zich ook studenten en hogeropgeleiden 
onder. Ook aan de EUR studeren en werken mensen die 
hun vaderland hebben moeten ontvluchten. 

18 | Kerst zonder Maria
Een bijzonder kerstverhaal van Ernest van der Kwast 
gebaseerd op de vondst van het meisje Maria in een 
Roma-wijk in Griekenland afgelopen oktober.

22 | Nederland als veilige haven
Het vluchtelingenbeleid staat zwaar onder druk. 
Daarom wijzen critici regelmatig op onze geschiedenis, 
waarin vluchtelingen uit de hele wereld welkom waren. 
Vijf nazaten van vluchtelingen die in Nederland in ieder 
geval een veilige haven vonden.

26 | Een dag uit het leven van een 
vrijwilliger bij VluchtelingenWerk
Fatima Hossain is derdejaarsstudent Psychologie. Als 
kind is ze met haar familie gevlucht uit Afghanistan. Nu 
werkt Fatima voor VluchtelingenWerk. Wij volgden 
Fatima een dag op haar werk als maatschappelijk 
begeleider.

30 | Verblijfplaats Pauluskerk
Rotterdam telt ruim 15.000 mensen zonder verblijfspa-
pieren. Een deel van hen komt regelmatig langs in de 
Pauluskerk waar dominee Dick Couvée voor hun zorgt.

GAMMEL BOOTJE
Deze kersteditie van Erasmus Magazine staat helemaal in het teken van vluchten en de 
vluchteling. 
In 2013 waren er wereldwijd meer vluchtelingen dan in de twintig jaar daarvoor ooit door 
de Verenigde Naties werd gemeten. En hoewel het aantal vluchtelingen in Nederland de 
laatste jaren door streng beleid minder is geworden, zijn vluchtelingen op de universiteit 
dichterbij dan je denkt. Misschien is het wel die docent Online media, of die blonde 
rechtenstudente, of die medewerker bij Studentenzaken? 
Zij konden allemaal studeren – dankzij het UAF dat dit jaar haar 65-jarige bestaan viert 
– en behoren daarmee tot de ‘lucky ones’ die niet alleen de ellende en het geweld in het 
thuisland konden ontvluchten, maar ook de mogelijkheid hadden om hier te studeren.
Dat is niet iedereen gegeven. Het aantal vluchtelingen dat zich meldt voor opvang bij de 
Rotterdamse Pauluskerk is de afgelopen maanden verdubbeld. Meer dan wat warmte en 
afleiding kan de kerk niet bieden, maar ze dóen het in ieder geval. Een jonge ontheemde 
vrouw in de Pauluskerk heeft dan ook een boodschap voor studenten: ‘sta erbij stil dat 
in Nederland ook jongeren als ik rondlopen’.
Niemand verlaat lichtvaardig zijn eigen land, huis en haard, en geeft zijn hele vermogen (en 
meer) aan een man met een gammel bootje om de oversteek te maken, enkel in de hoop 
het een fractie beter te krijgen, vrijer te zijn en simpelweg te kunnen leven. Niemand.
En ook al denk je tijdens het kerstdiner met je (schoon)familie weleens: ‘waar is hier de 
nooduitgang?’, het is altijd nog beter dan te zitten in dat gammele bootje, of te wachten 
in de rij in de kou tot je de Pauluskerk binnen mag.

Ik wens iedereen een goede kerstvakantie en tot ziens in 2014!

Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur Erasmus Magazine en EM Online
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Cora Boele vlucht elk jaar voor de opgelegde gezelligheid 
van Kerstmis

Op kerstavond zet ze, uitbuikend van het diner - met als toetje 
Pastéis de Belém, dé lekkernij van Lissabon - in haar hotel-
kamer de televisie aan. Ze valt middenin een kerstviering, en 
in gedachten gaat ze terug naar haar jeugd in Barendrecht, 
waar ze opgroeide in een orthodox-protestants gezin. Daar 
stond een boom met echte kaarsen; ernaast een emmer wa-
ter, want je wist maar nooit. Dit romantische idee van kerst 
is niet overeind gebleven bij Cora Boele, bij Stafafdeling Mar-
keting & Communicatie verantwoordelijk voor de corporate 
communicatie en huisstijl van de universiteit. Ze boekt sinds 
2004 steevast een reis naar het buitenland voor eind decem-
ber; op de vlucht voor Kerstmis en alle opgelegde gezelligheid 
die daaraan kleeft. Na haar scheiding zat ze er niet op te 
wachten om voor het diner aan te schuiven bij haar twee 
zussen, die kerst uitgebreid vieren met kinderen en kleinkin-
deren. ‘Tante’ gaat liever ver weg, naar Oman, de Canarische 
Eilanden of een kuuroord in Slovenië. Bovendien stuit het haar 
tegen de borst dat kerst is verworden tot een commercieel 
toneelstuk; een virus dat heel Nederland besmet na het ver-
trek van de goedheiligman. Winkels, supermarkten en media 
zwepen iedereen op om het gezellig te hebben; met uitge-
breide brunches, een nieuwe glitterjurk en cadeaus voor ie-
dereen. Boele is er wars van en kijkt uit naar 1 januari: alles 
weer normaal. LJ (foto: RvdH)

   KERSTMIS 
‘Gevlucht’ voor 



I
k praat altijd in de verleden tijd wanneer ik het over 
mijn familie heb. Dat komt omdat ik ze heb moeten ach-
terlaten. Mijn moeder is vier jaar geleden overleden, 
mijn vader in mei van dit jaar, ik heb hem nooit meer 
gezien. Mijn moeder was nog een keer op bezoek in Ne-

derland, in 2001. Mijn zussen heb ik drie jaar geleden uitge-
nodigd; toen hebben we samen mijn moeder herdacht. Het 
is heel raar: ik heb dus zussen, maar die hebben hun eigen 
leven en gezin. Mijn leven is hier verdergegaan en er is een 
kloof ontstaan.
Ik ben opgegroeid in een gewoon gezin, opgevoed met heel 
veel liefde en warmte. Ik was aanvankelijk nooit zo politiek 
bewust. Leren en werken waren belangrijke waarden bin-
nen het gezin. Mijn moeder was nieuwslezeres en verslag-
gever bij de regionale radio en tv, in Noord-Iran. Mijn vader 
was ondernemer. Ze kwamen uit totaal verschillende gezin-
nen: mijn moeder kwam uit de middenklasse, mijn vader uit 
een minder bedeelde tak. Alles verliep zoals het hoort te 
gaan. Mijn zussen en ik gingen naar school – ik ben de mid-
delste van drie – en we gingen elk jaar op vakantie.

KORTE LENTE
In mijn puberteit veranderde er ineens het een en ander in 
het Iraanse politieke klimaat. De sjah werd in 1979 verdre-
ven en Khomeini kwam ervoor in de plaats. De scholen gin-
gen dicht als gevolg van de revolutie, en ik kwam van de ene 
op de andere dag thuis te zitten. De sluiting van scholen en 
universiteiten was een tijdelijke maatregel waarmee het re-
gime dacht het protest te kunnen reduceren. Leren was in-
eens niet meer belangrijk voor me nu ik thuis zat. Belangrij-
ker was het om meer te weten te komen van de wereld, van 
het land waarin ik woonde. Niet eenvoudig, want onder zo’n 
systeem is het moeilijk om toegang tot de juiste informatie 
te krijgen. Boeken waren er niet veel, of illegaal. Dat laat 
onverlet dat ik mijn dagen wist te vullen met het lezen van 
interessante dingen. Iedereen merkte inmiddels dat er wat 
aan het veranderen was. We hadden ineens voor- en tegen-
standers binnen de familie, tantes gingen met elkaar in dis-
cussie. Ook economisch ging het slechter; winkels gingen 
dicht, mijn vader kwam thuis te zitten. Het leven werd echt 
anders, en dat ging heel snel.
Binnen een jaar gingen de scholen weer open. De hele revo-

lutie had alles bij elkaar amper negen maanden geduurd. Ik 
kon weer ‘gewoon’ naar school, heel even. Ik was inmiddels 
net zestien en zat in mijn een na laatste jaar, had literatuur 
en ethiek als richting. Ik ging mij steeds meer verdiepen in 
de politiek, van links tot rechts, en in wat de scheiding van 
kerk en staat nu eigenlijk betekent. Ik wist niet dat dat ge-
vaarlijk kon zijn, daar ben je als jonge meid ook helemaal 
niet mee bezig – gevaar komt meestal pas later in je leven. 
Ik was tamelijk onbevangen, maar ik was dan ook niet veel 
buiten de deur bezig. Ik vond dat een erg mooie fase in mijn 
jeugd. Ik noem dat dan ook mijn hele korte periode van vrij-
heid, mijn lente, die net zoals elke lente erg kort duurde.

 NACHTMERRIE 
Ik kwam in contact met politiek-maatschappelijke vraag-
stukken en politieke partijen. Dat, in combinatie met het 
politieke klimaat, heeft mijn leven sterk veranderd. Ver-
kiezingen kwamen er nooit, alleen een referendum over 
een islamitische republiek ja of nee. Als gevolg daarvan 
werd de politieke partij waarbij ik me had aangesloten ver-
boden en illegaal verklaard. Het was een progressieve par-
tij die voor scheiding van kerk en staat was, die een soci-
aaldemocratische visie op de economie had. Het politieke 
klimaat werd steeds enger. Khomeini stelde namelijk dat 
mensen die aanhangers waren van dit soort partijen, tegen 
de islam en tegen God waren. Dat is het griezelige van reli-
gie: dat in naam daarvan mensen worden gedood en dat je 
een soort jihadist bent als je dit soort mensen vernietigt. 
Het vormde een grote zorg van mijn ouders, en het was ook 
niet mijn keuze om ineens gebombardeerd te worden tot 
illegaal. 
Ik mocht niet meer naar school. Ik ben een paar maanden 
ondergedoken bij een tante in Teheran. Ik leidde een zin-
loos leven, ik kon niks doen. Ik moest ineens ook een 
hoofddoek op, die droegen we thuis nooit – sterker nog, 
mijn moeder had ontslag genomen van haar werk op de dag 
dat het dragen van een hoofddoek verplicht werd. 
We dachten allemaal dat het snel zou overgaan. Op 29 
maart 1982 ben ik teruggegaan naar mijn ouderlijk huis. Op 
dezelfde dag werd ik gearresteerd terwijl ik op mijn kamer 
zat, en belandde ik voor anderhalf jaar in een politieke ge-
vangenis, in Rasht, de stad waar ik geboren en getogen ben. 
Ik kwam pas vrij nadat ik achttien was geworden; ik zat 
daar dus in de periode die de bloei van mijn leven had moe-
ten zijn. De gevangenis heeft me deels gevormd, zowel wat 
betreft maatschappelijke oriëntatie als door de mensen met 
wie ik in contact kwam. Het waren allemaal ‘kameraden’, 
maar wel uit allerlei klassen en politieke stromingen. Ik 
merkte dat Iran echt verdeeld was in economische klassen, 
dat vond ik schokkend. Ondertussen groeide mijn maat-
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STUDEREN 
WAS MIJN TOEGANG TOT 

VRIJHEID
Op haar zeventiende belandde Mardjan Seighali (49) in een Iraanse 
gevangenis. Pas jaren later kon zij het land ontvluchten en mede 
dankzij de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in Nederland 
gaan studeren. Nu is ze directeur van datzelfde UAF.
tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik
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STICHTING VOOR VLUCHTE-
LINGSTUDENTEN UAF 
Het UAF, in 1948 opgericht als Uni-
versitair Asiel Fonds, viert dit jaar 
haar 65-jarig bestaan.

Het grootste deel van de studenten 
die bij het UAF aankloppen, bevindt 
zich al in Nederland. Ze hebben 
informatie ontvangen over de 
stichting in het asielzoekerscen-
trum waar ze verblijven of via, via 
van het UAF gehoord. Soms worden 
mensen ook uitgenodigd om hier te 
komen studeren of werken via het 
Scholar at Risk-programma; ook zij 
zijn dan meestal hun thuisland al 
ontvlucht. Dit jaar hielp het UAF zo’n 

3100 cliënten, met een voorberei-
dingstraject op een studie, met een 
studie zelf, of aan een baan na de 
studie.
Zodra studenten een intake hebben 
gehad, gaan ze een voortraject in. 
De intake en het beoordelen van 
hun vluchtverhaal doet het UAF 
onafhankelijk van derden, omdat, 
aldus Seighali, het UAF verantwoor-
delijk wil omgaan met het geld van 
donateurs. Vervolgens helpt de 
stichting bij de studiekeuze. Het 
grootste deel van de cliënten wil 
na de studie in Nederland blijven 
werken en wonen. Terugkeer is 
meestal ook niet mogelijk. Ook 
helpt het UAF afgestudeerden bij 

de zoektocht naar een baan via 
Jobsupport. In 2012 werden zo 282 
mensen geplaatst.
Een punt van zorg is de uitval, 
zowel in het voortraject als in de 
studie. Vaak is die te wijten aan 
factoren als andere studievaardig-
heden die wij in Nederland kennen, 
taalproblemen, persoonlijke om-
standigheden, of een combinatie 
daarvan. Het UAF wil investeren in 
de voorfase om de uitval te vermin-
deren, aldus Seighali. 
Ook zijn er momenteel wachttijden: 
de instroom is groter dan de orga-
nisatie aankan. Maar ook de omge-
ving waarin het UAF opereert wordt 
weerbarstiger: onderwijsinstellingen 

die steeds hogere toelatingseisen 
stellen bijvoorbeeld, en het politieke
klimaat, waarin solidariteitsbegin-
selen - volgens Seighali juist een
belangrijke sleutel tot het welsla-
gen van vluchtelingstudenten - 
niet meer vanzelfsprekend zijn.
En dan is er natuurlijk nog de crisis. 
Het is moeilijker geworden voor 
het UAF om haar afgestudeerden 
aan een baan te helpen. Enerzijds 
omdat gemeenten druk uitoefenen 
op werklozen om een baan onder 
hun niveau te accepteren, ander-
zijds omdat vluchtelingen – onder 
andere vanwege een gat in hun cv 
– sowieso moeilijker aan een baan 
komen. 



schappelijke betrokkenheid. Maar ja, wat heb je daaraan 
als je in de gevangenis zit? 
De gevangenis zelf was een grote nachtmerrie, een hel. In 
een politieke gevangenis zit je vanwege je eigen ideologie 
en opvattingen; dat houdt je enerzijds overeind, anderzijds 
laten ze geen middel onbenut om jou te vernietigen, ook 
martelen. Er is mij niets bespaard gebleven; ja er zijn litte-
kens in mijn ziel. Binnen mijn directe familie was ik de 
enige die gevangen zat. Mijn moeder had dan wel ontslag 
genomen, maar een regeling getroffen, mijn vader was een 
ondernemer die politiek gezien weinig van zich liet horen. 
Mijn zussen waren ook niet zo in politiek geïnteresseerd. 
Maar doordat ik in de gevangenis zat, kreeg de rest van het 
gezin daar toch een tik van mee. Mijn jongste zus zat nog op 
de middelbare school, maar de toegang tot een universiteit 
werd haar lang onthouden, omdat ze dezelfde achternaam 
had.
Het was een moeilijke tijd, ook voor mijn familie. Ik had, net 
als iedere politieke gevangene in Iran, geen advocaat en 
kreeg te maken met allerlei beschuldigingen. We hadden 
geen weet van het vonnis: de ene keer was het vijftien jaar, 
de andere keer levenslang. De enige 
zekerheid die je hebt, is dat de kans 
bestaat dat je óf wordt vrijgelaten óf 
wordt geëxecuteerd. Je kunt nergens 
op vertrouwen. Het was heel moeilijk, 
niet alleen door wat me overkwam, 
maar ook vanwege mijn jonge leeftijd. 
Dat herken ik in verhalen van mensen 
die in de Tweede Wereldoorlog in 
kampen hebben gezeten. Het is erg 
naar om te zien dat mensen met wie je 
gevangen zit, worden weggeroepen. 
Vaak gebeurde dat midden in de 
nacht. Dan werden ze geblinddoekt 
weggevoerd om nooit meer terug te komen – heel pijnlijk. 
Iedere keer als ik bedenk dat ik nog leef – en ik heb moeten 
leren mezelf dat te gunnen – is er meteen ook het gemis. Ik 
heb me een tijd schuldig gevoeld dat ik het wel heb mogen 
overleven en zij niet. Ik loop elke ochtend hard, al jaren-
lang, en dan probeer ik de dingen van me af te zetten. Er 

gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hen denk. Het hardlo-
pen is een mooi moment om hen in stilte te kunnen herden-
ken. Schuldig voel ik me niet meer, maar zij zullen nooit 
mijn leven verlaten. Zij zijn voor altijd onderdeel van mijn 
herinneringen.
Natuurlijk had ik in de gevangenis ook angst voor mezelf. 
Niet elke seconde van de dag, maar die angst bestond wel. 
Nu zeg ik achteraf soms ‘het viel best mee’, want het leven in 
een gevangenis is soms ook net een gewoon leven, hoe 
vreemd het ook klinkt. Maar de onzekerheid van dat het 
ook mij kon overkomen om weggevoerd te worden, bestond 
natuurlijk. Soms dacht ik zelfs dat dat beter zou zijn, want 
dan was het tenminste afgelopen. Maar je moet ergens in 
blijven geloven, in het lot of in God – ik geloof in de laatste.

PELGRIM OP ZOEK NAAR VRIJHEID
Eind augustus 1983 mocht ik naar huis. Mijn moeder heeft 
daar veel voor moeten doen, zoals het betalen van smarten-
geld. Ook werden er allerlei voorwaarden gesteld, waarvan 
de belangrijkste was dat ik op korte termijn moest trouwen. 
Dat was voor mij heel moeilijk. Ik had tijd nodig om alles te 

verwerken en vond het een overgang 
van de ene gevangenis naar de an-
dere. Toch besloot ik samen met mijn 
ouders dat dit het beste scenario 
was. Ik kende mijn partner alleen als 
vriend. We trouwden in december 
van hetzelfde jaar. Hij is nog steeds 
mijn echtgenoot.
Zo heb ik het vervolgens een kleine 
acht jaar in Iran volgehouden. Jaren 
waarin ik niet verder mocht stude-
ren, meldingsplicht had, maar ook 
bijvoorbeeld een binnenlands vlieg-
verbod had. Ik mocht ook geen vrij-

willigerswerk doen, en niet aan het maatschappelijk ver-
keer deelnemen. Ik had dus gewoon een soort huisarrest. In 
die periode kon ik de buitenwereld sowieso niet verdragen, 
alles deed zeer. Als ik eraan terugdenk, is het een grijze 
periode. Ik zat dus grotendeels binnen, met mezelf en mijn 
gedachten. Wat gaat het worden, vroeg ik me af. Ik heb op 
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‘WE MOETEN 
WEG’, ZEI HIJ, 
TERWIJL IK MET 
DE KINDEREN OP 
SCHOOT TV KEEK’ 
> Mardjan Seighali



een gegeven moment flink gestreden 
om mee te mogen doen aan een 
staatsexamen en ben daarvoor ge-
slaagd, een maand voordat mijn eer-
ste zoon werd geboren in augustus 
1985. Wij hebben hem Pouya ge-
noemd, ‘pelgrim op zoek naar vrij-
heid’. Ook mijn tweede kind, eveneens 
een zoon, is onder het islamitisch re-
gime in Iran geboren. 
Ik heb tot drie keer toe geprobeerd 
om op de universiteit te komen; ik 
was met hoge cijfers geslaagd. Maar 
iedere keer ontving ik een brief waar-
in werd uitgelegd dat ik best wel wist dat ik niet mocht stu-
deren. Ik had gedacht een nieuw leven te kunnen beginnen, 
het had toch gekund per toeval. Na de derde keer had ik 
zoiets van ‘het is genoeg geweest’, ik deed mezelf te veel ge-
weld aan. Mijn man was inmiddels cameraman voor com-
merciële projecten. Hij was de directe aanleiding voor mijn 
uiteindelijke vlucht in 1991. 
Mijn man had de vraag gekregen een reportage te maken in 
samenwerking met een mensenrechtenorganisatie uit het 
buitenland. Ik wist daar niets van af; dat had hij verzwegen 
vanwege veiligheidsredenen. Toch heb ik hem dat lange tijd 
zeer kwalijk genomen omdat het ons leven op zijn kop zou 
zetten. Hij werd gesignaleerd bij het filmen van een open-
bare ophanging. In november is hij gevlucht met de auto. 
‘We moeten weg’, zei hij, terwijl ik met de kinderen op 
schoot naar een soort Iraanse Sesamstraat op tv zat te kij-
ken. Ik zei: "red je leven",  maar ik was ook boos. Omdat ik 
er voor gekozen had huisvrouw te zijn, en nu ging hij ervan-
door en bracht ons bovendien in gevaar. Ik bleef, en daar-
voor betaalde ik een hoge prijs. We werden ons huis uitge-
zet; spullen werden in beslag genomen. Ons geld raakte op. 
Ik wist niet waar mijn man zat. Maar erger nog: ik wist niet 
meer wie ik was. De avond dat hij vertrok was een bizarre 
dag in mijn leven. Je weet niet of je elkaar ooit nog terug zal 
zien. 

GEVLUCHT
Heel lang heb ik niets van hem gehoord of geweten. Ik werd 
af en toe gearresteerd, kreeg korte detenties, moest soms 
mijn kinderen afgeven aan familie. Daarna ben ik een tijd 
bij mijn ouders ingetrokken en heb ik besloten om mijn ei-
gen weg te kiezen; ik ben op zoek gegaan naar een mensen-
smokkelaar. Een zeer gevaarlijk project, want hoe zorg je 
ervoor dat je plannen niet uitlekken? 
De eerste pogingen mislukten. Uiteindelijk is het toch ge-
lukt. Iemand had een toeristisch visum geregeld dat tien 
dagen geldig was, en waarmee ik via Frankrijk naar Neder-
land kon gaan, want ik wist inmiddels dat mijn man daar 
verbleef. Maar ik werd bij de douane op het vliegveld in 
Iran aangehouden en voor enkele dagen opgesloten. Mira-
culeus genoeg werd ik ook weer vrijgelaten. Toen ben ik ie-
dere dag met hetzelfde visum naar het vliegveld gegaan, en 
uiteindelijk lukte het. 
In Frankrijk aangekomen, had ik nog 200 Duitse marken; 
daarvoor heeft iemand mij naar Breda gereden. Onderweg 
heeft hij van die marken getankt, mijn kinderen magnums 
gegeven en het wisselgeld aan me teruggegeven. Een man 

zonder naam, zonder gezicht, maar 
met blijvende betekenis in mijn leven. 
Ik wist dat mijn man in een asielzoe-
kerscentrum in de buurt van Venray 
zat. Hij had namelijk een keer naar 
een tante gebeld, toen er in 1990 een 
grote aardbeving was in mijn stad. 
Hij heeft toen een telefoonnummer 
achtergelaten van een vriend in Den 
Helder. Dat heb ik vanuit Breda ge-
beld; diezelfde nacht ben ik voor het 
weekend naar Den Helder gegaan en 
maandag heb ik me gemeld bij het 
asielzoekerscentrum waar mijn man 

zat, en ben een eigen procedure gestart. Vervolgens kregen 
we een huis toegewezen in Brummen – inmiddels was ik 28. 
Ik ben direct de taal gaan leren, en besloot dat ik wilde gaan 
studeren. Ik kreeg het Nederlands redelijk snel onder de 
knie – ik leerde acht tot tien uur per dag – al is Nederlands 
verre van makkelijk en zal ik het nooit helemaal foutloos 
spreken. Ik bevond me gelukkig in een warme gemeen-
schap; dat is echt belangrijk, voor alle vluchtelingen: dat je 
in een samenleving terechtkomt waar je geaccepteerd 
wordt. 

IN NEDERLAND
Ik ben gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Dankzij het UAF, dat het collegegeld, boekengeld en een 
studiebeurs betaalde, kon ik dat gaan doen. Het was mijn 
toegang tot vrijheid, naar waardigheid en veiligheid. 
Toegang tot onderwijs is voor mij essentieel voor het ver-
krijgen van vrijheid, dat kan ik niet vaak genoeg herhalen. 
Ik studeerde maatschappelijke dienstverlening. Daarna 
kreeg ik mijn eerste baan; geweldig, een eigen inkomen. 
Mijn man had inmiddels ook een baan. Later heb ik nog drie 
post-hbo-opleidingen gedaan, waaronder familietherapie. 
Ik heb lang in de jeugdzorg en de reclassering gewerkt, 
daarnaast ben ik raadslid voor de PvdA in Almere geweest. 
Vervolgens werd ik directeur van de Stichting Erfgoed. Bui-
tengewoon boeiend, maar ook treurig omdat de stichting 
inmiddels door allerhande bezuinigingen is opgeheven. En 
nu zit ik sinds maart 2013 hier als directeur van het UAF. 
Ik heb gesolliciteerd bij het UAF omdat ik altijd betrokken 
ben gebleven bij de club. Toen ik de vacature zag, heb ik dan 
ook geen seconde getwijfeld. Misschien klinkt het arrogant, 
maar deze baan is mij op het lijf geschreven. Ik kan zo mijn 
idealen en ervaring combineren. Ik weet wat het betekent 
om hier aan te kloppen als vluchteling. Ik vind ook dat het 
onze burgerplicht is om vluchtelingen op te nemen. Ik her-
beleef bovendien mijn eigen geschiedenis nu continu, maar 
wel op een constructieve en prettige manier. Dat is heel 
mooi aan deze baan; om mensen te zien groeien en tot hun 
recht te zien komen – dat is ook mijn passie: talenten ont-
wikkelen. Dat kan door die mensen te stimuleren. En ik her-
ken hun dilemma’s. Studeren in den vreemde is niet mak-
kelijk; dat vereist doorzettingsvermogen. Kortom, het is een 
zegening om voor deze mensen te werken.
Naar Iran kan en wil ik nooit meer terug zolang dit regime 
aan de macht is. Op hetzelfde moment dat wij praten over 
het feit dat Iran gematigder wordt, zijn er nog dagelijks 
executies.” 
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‘STUDEREN IN 
DEN VREEMDE IS 
NIET MAKKELIJK; 
DAT VEREIST 
DOORZETTINGS-
VERMOGEN’
> Mardjan Seighali



ASIELAANVRAGEN 
(EERSTE EN VERVOLG) 
IN NEDERLAND 
(1993 t/m 2012) Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

1993

1994

1997

1998

2008

2000

2001

2002

2003 2005
2009

2011

1999

2006
2010

2012
2007

1995

1996

2004

35.399

52.576

34.443

45.217

15.275

43.895

32.579

18.667

13.402 12.347
16.163

14.631

42.729

14.465
15.148

13.170
9.731

29.258

22.857

9.782

PIEKEN EN DALEN IN HET AANTAL 
ASIELAANVRAGEN
In 1951 tekent Nederland het Vluchtelingenverdrag 
waarin staat dat vluchtelingen niet mogen worden 
teruggestuurd naar een land waarin zij vervolging 
te vrezen hebben. Inmiddels zijn er meer dan 150 
landen bij aangesloten. Het aantal mensen dat 
door de jaren heen asiel aanvraagt in Nederland, 
wisselt enorm. Zo werden er in 1994 nog 52.576 
asielaanvragen gedaan, terwijl dat er in 2012 nog 
maar 13.170 waren. Oorzaken hiervan zijn allerlei 
ontwikkelingen wereldwijd, van het communisme 
en de dekolonisatie, tot een reeks van burgeroor-
logen. En ook het veranderde politieke en publieke 
debat in Nederland speelt een rol.

1951 tot 1981: Welkom in Nederland
Tijdens de Koude Oorlog heerst in Nederland en 
Europa een sfeer van solidariteit en steun. Mensen 
stellen hun huizen en harten open voor vluchtelin-
gen, die het imago hebben van 'politieke activisten 
die bij terugkeer naar hun land het risico lopen van 
marteling of doodstraf. In de jaren vijftig zijn het 
vooral Oost-Europeanen die vanwege het com-
munisme naar Nederland vluchten en in de jaren 
zeventig vooral mensen uit Zuid-Europa en Zuid-
Amerika op de vlucht voor dictatoriale regimes en 
burgeroorlogen.

1981-2001: Sober en humaan
Het postkoloniale tijdperk leidt tot tal van burger-
oorlogen en grootschalige vluchtelingenstromen. 
Het profiel van de vluchteling verandert ondertus-
sen van ‘held’ naar ‘economische gelukszoeker’. 
Het percentage positieve beslissingen in de asiel-
procedure daalt. Met de invoering van de Regeling 
Opvang Asielzoekers (ROA) in 1987 worden ‘sober 
en humaan’ de sleutelwoorden. 

Vanaf 1992 brengt de oorlog in voormalig Joegosla-
vië grote vluchtelingenstromen op gang in Europa. 
In 1995 treedt het Schengenverdrag in werking, dat 
regelt welk land verantwoordelijk is voor asielaan-
vragen, en de grensbewaking in Europa wordt ver-
scherpt. In 1996 wordt de ROA-regeling afgeschaft, 
waardoor sommige asielzoekers meer dan tien 
jaar in een asielcentrum op een beslissing wach-
ten. Vanaf 1997 stijgt het aantal asielzoekers door 
onrust in Afghanistan en Irak. 

2001-2013: Verharding van het klimaat
Het politieke en het publieke debat is verhard na 
de aanslagen van 11 september, de moord op Pim 
Fortuyn en Theo van Gogh en publicaties als Paul 
Scheffers ‘Het multiculturele drama’. De westerse 
wereld heeft een nieuwe gemeenschappelijke 
vijand: terrorisme of de fundamentalistische is-
lam, en dat treft ook vluchtelingen. Intussen zijn 
conflicten op de Balkan, het Grote Merengebied 
en West-Afrika tot een einde gekomen, maar in 
onder andere Irak, Afghanistan, Somalië en Syrië 
ontstaan nieuwe oorlogen.
In 2001 wordt de Nieuwe Vreemdelingenwet inge-
voerd, met als doel de asielprocedure te versim-
pelen en de wachttijd te verkorten. De angst voor 
‘aanzuigende’ werking leidt tot minimalisering van 
de rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Het 
Nederlandse asielsysteem behoort inmiddels tot 
een van de strengste van Europa.

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS: 

OVER WIE HEBBEN  WE HET?
Hoeveel vluchtelingen komen er naar Nederland, waar komen ze vandaan en 
waaróm komen ze? Wat is precies het verschil tussen een asielzoeker, een vluch-
teling en een illegaal? En wat zijn de grootste misverstanden en vooroordelen over 
vluchtelingen volgens onze wetenschappers?  tekst Thessa Lageman illustraties Unit20
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Bron: IND 

ASIELAANVRAGEN NAAR NATIONALITEIT IN HET 
AFGELOPEN JAAR
Periode oktober 2012-september 2013.
Totaal aantal asielaanvragen: 12.846.

Somalië 19%

Irak 10%

Afghanistan 6%

Syrië 19%

Iran 6%

Overig 46%

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS: 

OVER WIE HEBBEN  WE HET?
WIE IS WIE EN WAT IS WAT?
Asielzoeker Iemand die asiel en dus bescherming aanvraagt in een 
ander land. 
Vluchteling Iemand die volgens de criteria van het Vluchtelingenver-
drag aannemelijk heeft gemaakt in zijn thuisland gegronde vrees te 
hebben voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, 
(politieke) overtuiging of seksuele voorkeur. 
Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen politieke vluchtelingen, 
die bescherming nodig hebben en economische vluchtelingen, die 
asiel aanvragen in de hoop er financieel op vooruit te gaan. Zij vallen 
niet onder de bescherming van het vluchtelingenverdrag en zijn vol-
gens VluchtelingenWerk geen vluchtelingen maar arbeidsmigranten 
of gastarbeiders.
Vreemdeling Juridische uitdrukking die de Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst (IND) gebruikt voor iemand die niet de Nederlandse natio-
naliteit heeft. 
Niet-Nederlander Term die het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) gebruikt voor iemand die niet de Nederlandse nationaliteit 
heeft.
Illegaal/ongedocumenteerde Iemand die geen geldige papieren 
heeft voor een verblijf in een land.
Staatloze Iemand zonder nationaliteit.
Amv’s Alleenstaande minderjarige vreemdeling, voorheen Ama’s, Al-
leenstaande minderjarige asielzoekers, die zonder ouders of voogd 
in Nederland asiel aanvragen. 
Asielprocedure Tijdens de asielprocedure beslist de IND of iemand 
wel of geen recht heeft op een verblijfsvergunning. In een aanmeld-
centrum krijgen asielzoekers minimaal zes werkdagen tijd om te rus-
ten en zich voor te bereiden op de asielprocedure. Daarna begint de 
algemene asielprocedure. Als het de IND niet lukt binnen acht dagen 
te beslissen, komt een asielzoeker in de verlengde asielprocedure 
terecht. De IND moet dan binnen zes maanden een beslissing ne-
men. Van een vervolg-asielaanvraag kan sprake zijn als er bij de 
beoordeling nieuwe feiten naarboven komen. 
Opvang Asielzoekers worden opgevangen in een van de opvanglo-
caties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en in de 
verlengde asielprocedure verhuizen ze naar een asielzoekerscen-
trum. Krijgen asielzoekers een verblijfsvergunning, dan wordt hen 
een eigen huis toegewezen in een Nederlandse gemeente. 
Naturalisatie Een vluchteling die is genaturaliseerd, kan een Neder-
lands paspoort aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, 
moeten vluchtelingen meerderjarig zijn, vijf jaar onafgebroken in Ne-
derland wonen, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben, 
ingeburgerd zijn en bereid zijn de ‘Verklaring van verbondenheid’ af 
te leggen. Ook mogen ze de afgelopen vier jaar geen misdrijf heb-
ben gepleegd. 
Pardonners In 2007 vielen 28.100 vreemdelingen onder de Pardonre-
geling en kregen een verblijfsvergunning. 
Terugkeer: Als een asielverzoek afgewezen is, heeft een asielzoeker 
28 dagen om Nederland te verlaten. Sommigen vertrekken uit zich-
zelf, anderen worden door de Marechaussee gedwongen het land 
uitgezet
Vreemdelingendetentie Mensen die worden opgepakt door de 
vreemdelingenpolitie zitten eerst een paar dagen op het politiebu-
reau en komen daarna in een detentie- of uitzetcentrum terecht. De 
onduidelijkheid over de duur van detentie en het zware regime ver-
oorzaken volgens Amnesty International regelmatig gevoelens van 
angst en depressie, met soms (pogingen tot) zelfmoord tot gevolg.  > 

HOEVEEL VLUCHTELINGEN ZIJN ER IN NEDERLAND 
EN WAAR KOMEN ZE VANDAAN?
De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Na-
ties, gaat op 1 januari 2013 uit van: 
• 74.598 personen met een vluchtelingenstatus en personen  
 die aanvullende vormen van bescherming krijgen 
• 10.420 asielzoekers in afwachting van een beslissing op             
 hun asielverzoek 
• 2.005 staatlozen 

Irakezen Irak kent een roe-
rige geschiedenis en in grote  
delen van het land is de  
situatie nog steeds erg onvei-
lig. In Nederland wonen 53.731 
Irakezen.
Afghanen Een kwart van de 
vluchtelingen wereldwijd is af-
komstig uit Afghanistan, waar 
al decennialang oorlog heerst. 
In Nederland wonen 42.348 
Afghanen. 
Iraniërs Irans regime is uiterst 
repressief, vooral tegen be-
keerlingen, homoseksuelen en 
opposanten. In Nederland wo-
nen 35.395 Iraniërs. 
Somaliërs In Somalië woedt al 

jaren een oorlog. In Nederland 
wonen 34.631 Somaliërs.
Sri Lankanen Hoewel de bur-
geroorlog (1983-2009) afge-
lopen is, blijven mensenrech-
tenschendingen plaatsvinden. 
In Nederland wonen 11.389 Sri 
Lankanen. 
Syriërs De burgeroorlog heeft 
sinds 2011 al aan ruim hon-
derdduizend mensen het leven 
gekost. In Nederland wonen 
11.665 Syriërs. 
Sierra Leonezen De bloedige 
burgeroorlog (1991-2002) is 
voorbij, maar de vrede is fra-
giel. In Nederland wonen 6.000 
Sierra Leonezen.
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15% 57% 29% 

0 t/m 19 jr 20 t/m 39 jaar Ouder dan 40 jaar

LEEFTIJD EN GESLACHT VAN VLUCHTELINGEN
In de periode van 2000 tot 2010 vestigden zich in totaal 69.620 vluchtelingen 
in een Nederlandse gemeente. Peildatum 1 jan 2010

Bron: CBS, VluchtelingenWerk

36% Vrouw64% Man

Werk
Een asielzoeker mag werken wanneer de 
asielaanvraag minstens zes maanden in 
behandeling is, met een maximum van 
24 weken per jaar. Van vluchtelingen die 
mogen blijven, heeft ruim één op de drie 
van 15 tot 64 jaar een betaalde baan, te-
genover twee derde van de autochtone 
beroepsbevolking. 

Inkomen
Vluchtelingen in Nederland zijn oververte-
genwoordigd in de laagste inkomensca-
tegorieën. Ze zijn vaak afhankelijk van 
de bijstand of inkomsten uit laagbetaald 
werk. Ongeveer een derde heeft een be-
steedbaar huishoudinkomen van minder 
dan € 10.000 per jaar, en valt daarmee on-
der het sociaal minimum. 

           BESTEEDBAAR 
HUISHOUDINKOMEN 2009
€ 30.000: autochtonen 50%; vluchtelingen 10%
€ 20.000-30.000: autochtonen 23%; vluchtelingen 21%
€ 10.000-20.000: autochtonen 21,5%; vluchtelingen 39%
€ 0-10.000: autochtonen 4%; vluchtelingen 13%
Geen inkomen: autochtonen 1,5%; vluchtelingen 17%
Bron: UWV

VLUCHTELINGENORGANISATIES 
IN NEDERLAND
>  VluchtelingenWerk 
>  Stichting Landelijk Ongedocumenteerden 
 Steunpunt 
> Vluchtelingen Organisaties Nederland
> Stichting voor Vluchteling Studenten UAF
> Stichting Vluchteling
>  Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden 
 Steunpunt
>  Amsterdams Solidariteits Komitee 
 Vluchtelingen
>  Stichting Gave 
>  Internationale Organisatie voor Migratie 
 Nederland
>  Nederlands Migratie Instituut Stichting 
 Pharos

EERSTE ASIELAANVRAGEN NAAR BELANGRIJKSTE LANDEN VAN HERKOMST
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Bron: IND 

ECONOMISCHE POSITIE VAN VLUCHTELINGEN
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AANTAL VLUCHTELINGEN WERELDWIJD 
naar belangrijkste landen van herkomst (eind 2012)

Afghanistan

2.585.605
Somalië

1.136.143

Irak

746.440

Syrië

728.542

Soedan

569.212

DR Congo

509.396

Colombia

394.122

Vietnam

336.945

Eritrea

285.142

Myanmar

415.343

Bron: Global trends 2012, UNHCR

EUR-wetenschappers die onderzoek doen naar 
vluchtelingen over vooroordelen en misverstan-
den.

Helena Raulus, universitair docent Europees 
recht doet onder andere onderzoek naar de 
verplaatsing van asielzoekers volgens de Dublin-
verordening en naar de EU-regels over asielzoe-
kers in relatie tot de praktijk. 
 “Helaas is het Europese beleid op dit moment 
vijandig tegenover migratie en vluchtelingen en 
niet gebaseerd op de noodzaak om kwetsbare 
mensen te beschermen en ook niet op onder-
zoek dat de positieve invloed van migratie toont. 
Vaak wordt niet begrepen dat alleen personen 
die vervolgd worden in hun eigen land - en die 
voor hun leven moeten vrezen als ze teruggaan 
- bescherming krijgen. Ten slotte realiseren veel 
mensen zich niet dat het niet bepaald een pretje 
is om in een asielzoekerscentrum te wachten op 
het besluit of je mag blijven.” 

Helen Hintjens, universitair docent Development 
and Social Justice doet onder andere onderzoek 
naar ongedocumenteerde asielzoekers in Euro-
pese landen.

“Veel mensen lijken zich niet te realiseren dat 
het recht om asiel aan te vragen ieders recht 
is, een recht dat mensen over de hele wereld 
routinematig wordt ontzegd. Verder weten maar 
weinig mensen dat slechts een beperkt aantal 
vluchtelingen – zelfs uit door oorlog verscheurde 
landen – dat om asiel vraagt, dat daadwerkelijk 
krijgt. In Nederland is dat aantal een van de laag-
ste van Europa, rond de 2 à 4 procent en niet 
de 10 à 20 procent die in de officiële data wordt 
genoemd. Dat komt doordat degenen die direct 
weggestuurd worden niet meegenomen worden 
in de cijfers. De grenscontroles in Europa duwen 
bovendien steeds meer mensen in de armen van 
smokkelaars en mensenhandelaars, zodat ze 
gedwongen worden om hun levens te riskeren.”

Richard Staring, bijzonder hoogleraar Mobiliteit, 
toezicht en criminaliteit deed onderzoek onder 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar 
de vraag hoe zij zich zonder steun van de over-
heid in de illegaliteit staande weten te houden 
en hoe zij hun toekomst zien. 
 “Deze jongeren met een ongekende spirit zijn 
dankzij hun langdurige verblijf in Nederland en 
op Nederlandse scholen zo vernederlandst dat 

het voor onze samenleving en de jongeren dood-
zonde zou zijn hen naar hun eigen land terug  te 
sturen. Het ‘kinderpardon’ zou alleen daarom al 
ruimhartiger moeten worden toegepast.”

Tina Rahimy, promovenda bij Wijsbegeerte 
vluchtte uit Iran en woont sinds 1991 in Rotter-
dam. Ze doet onderzoek naar de wijze waarop 
wij volgens haar politiek anders zouden moeten 
definiëren in een geglobaliseerde samenleving, 
omdat, zegt ze, de oude definities tekortschie-
ten in de analyse van migratieprocessen in de 
huidige samenlevingen. 
“Nostalgie en ontheemding worden vaak gezien 
als een gevoelskenmerk van vluchtelingen en 
migranten, maar in de veranderende samenle-
ving worden deze emoties door iedereen beleefd. 
Het proces van migratie raakt ons allen; de vraag 
is of we kunnen dealen met veranderingen. Dea-
len met verandering betekent een vaarwel aan 
vervreemding en ontheemding.”

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN 
WERELDWIJD
Ruim 80 procent van de vluchtelingen we-
reldwijd wordt opgevangen in de eigen regio, 
meestal een buurland. In 2011 woonden onge-
veer 8,2 miljoen mensen al langer dan tien jaar 
in een vluchtelingenkamp. De situatie is vaak 
erg slecht door de onveiligheid en een gebrek 
aan schoon drinkwater, voedsel en medische 
hulp. 77 procent van de vluchtelingen wereld-
wijd wordt opgevangen in Afrika en Azië, zo'n 
15 procent in Europa. Pakistan, Iran en Syrië 
vangen de meeste vluchtelingen op; zo'n 32 
procent. Nederland staat op twintigste plaats 
in de lijst van opvanglanden. 

DODE VLUCHTELINGEN
Vluchten is vaak gevaarlijk en heeft zelfs regel-
matig de dood tot gevolg, blijkt uit de lijst van 
UNITED (European network against nationalism, 
racism, fascism and in support of migrants and 
refugees). In de ‘List of documented refugee 
deaths through Fortress Europe’ van 1993 tot 
december vorig jaar worden 17.306 vluchtelin-
gen opgesomd die tijdens hun vlucht de dood 
vonden. 

Gebruikte bronnen: VluchtelingenWerk; CBS; IND; Am-

nesty International; Rijksoverheid; 'Tijd en Asiel', CMR, 

Radboud Universiteit Nijmegen; WODC; UWV.

MISVERSTANDEN EN VOOROORDELEN
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Vluchtelingen in de muziek

1. The Refugee 
– U2 (1983)
Van het derde studioalbum 
war waarop onder 
andere ook New Year’s Day 
en Sunday Bloody 
Sunday staan.

Wa, War...
She's the refugee
I see your face
I see you staring back at me
Wa, War...
She's the refugee
Her mama say one day she's gonna live in America

2. Vluchten kan niet meer 
– Frans Halsema & Jenny 
Arean (1971)
Klassieker die voor het eerst 
gezongen werd op 5 novem-
ber 1971 toen de musical En 
nu naar bed in première ging; 

geschreven door Harry Bannink en Annie M.G. 
Schmidt. 

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe 
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar 
naar toe 
Hoe ver moet je gaan 
De verre landen zijn oorlogslanden 
Veiligheidsraadvergaderingslanden, 
ontbladeringslanden, toeristenstranden 
Hoe ver moet je gaan 
Vluchten kan niet meer

3. Prayer of the 
Refugee – Rise Against 
(2006)
Punkrockband uit Chicago - 
opgericht in 1999, alle leden 
zijn vegetariër – die altijd 
goed is voor maatschappij-

kritische teksten. 

Warm yourself by the fire, son,
And the morning will come soon.
I'll tell you stories of a better time,
In a place that we once knew.

Before we packed our bags
And left all this behind us in the dust,
We had a place that we could call home,
And a life no one could touch.

4. City of Refuge 
– Nick Cave and The Bad 
Seeds (1990)
Al sinds 1984 actief. Nu, bijna 
dertig jaar later is zijn meest 
recente cd – Push the Sky 
Away – door de Nederlandse 

muziekpers uitgeroepen tot de plaat van het jaar.

You better run, you better run
You better run to the City of Refuge
You better run, you better run
You better run to the City of Refuge

5. Fast Car 
– Tracy Chapman (1988)
Van een ietwat andere orde 
is het nummer Fast Car waar-
in de hoofdpersoon graag 
haar thuissituatie – met on-
der meer een weggelopen 

ma en een alcoholische pa – wil ontvluchten.

You got a fast car
Is it fast enough so we can fly away
We gotta make a decision
Leave tonight or live and die this way

6. Living like a Refugee 
– Sierra Leone's Refugee 
Allstars (2006)
Band uit Sierra Leone, be-
staande uit een groep 
vluchtelingen voor de bur-
geroorlog die daar destijds 

woedde. Waren in 2005 onderwerp van een ge-
lijknamige documentaire. Inmiddels kwam in 2012 
hun derde album uit.

Living like a refugee, it's not easy. I just take all the 
problems, the suffering of the people and make a 
song of it.
You left your country to seek refuge in another 
man's land
You will be comforted by strange dialects
You will be fed with unusual diets
You got to sleep in a tarpaulin house which is so hot
You will sleep on a tarpaulin mat which is so cold
Living like a refugee is not easy...

7. De vluchteling 
– Herman van Veen (1971)
Inmiddels is Herman een 
paar honderd platen verder 
en is hij de pensioengerech-
tigde leeftijd gepasseerd, 
maar  nog steeds heeft hij 

die stem waarbij het maar moeilijk is om de ogen 
droog te houden. 

Toen de vijand is gekomen 
als dieven in het donker 
werd mijn land vertrapt 
en liet ik alles achter 
Ik ben mijn naam vergeten 
heb vrouw en kind verloren 
maar ik ben niet alleen 
de bergen zijn mijn vrienden

8. Innocent, a Requiem 
for Refugees 
– Ofra Haza (1992)
Herhaaldelijk werd deze 
Joods-Jemenitische zange-
res in Israël verkozen tot zan-
geres van het jaar. In 1988 

brak ze internationaal door. Over welke vluchtelin-
gen het hier precies gaat, zijn de meningen ver-
deeld; in het lied zitten namelijk zowel Hebreeuwse 
als Arabische coupletten.

The heavens mourn the fields
and the war’s refugees.
The longing stares from the eyes
of the runaway children looking for hope.
There’s no father, no mother, no mercy

9. Deportees 
– The Byrds (1969)
Nummer dat gaat over 
de uitzetting van – illegale – 
arbeiders in de VS. 

Some of us are illegal, and others not wanted
Our work contracts up and we have to move on
600 miles to that Mexican border
They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves
Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita

10. Wanted man – Bob 
Dylan (1969)
Om in wild-westachtige 
sferen te besluiten. Al is de 
uitvoering van Johnny Cash 
natuurlijk de mooiste. 

Wanted man in Albuquerque, wanted man in 
Syracuse
Wanted man in Tallahassee, wanted man in Baton 
Rouge
There’s somebody set to grab me anywhere that I 
might be
And wherever you might look tonight, you might get 
a glimpse of me

Op de vlucht in de

POPMUZIEK
De vluchteling spreekt ook tot de verbeelding van 
sommige muzikanten. Van U2 tot Herman van Veen; van 
Nick Cave tot de Sierra Leone's Refugee All Stars. 
tekst Gert van der Ende
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G E V L U C H T       M A A R  W E L  M E T 

T O E K O M S T -
D R O M E N

OLIVIER NYIRUBUGARA, RWANDA
Olivier Nyirubugara (36) was 27 toen hij in Neder-
land aankwam. Hij had toen al heel wat landen 
gezien tijdens zijn vlucht uit Rwanda in 1994.  

Samen met zijn familie leefde hij in de Democra-
tische Republiek Congo, Congo-Brazaville en de 
Centraal Afrikaanse Republiek. Hij had daar ge-
studeerd en journalistieke artikelen geschreven, 
maar bij aankomst in Nederland had hij niets aan 
die ervaring. “Het Centrum voor Werk en Inkomen 
zei dat ik aan de slag kon in een keuken. Dat was 
niet waar ik van had gedroomd.”
Nyirubugara is ambitieus en besloot weer te gaan 
studeren, in Leiden. “Ik wilde graag promoveren. 
Ik wist dat het lastig was omdat er maar weinig 
promotieplekken zijn. Maar voor mij betekende 
promoveren: alle deuren openhouden en het ver-
schil maken.” 
Uiteindelijk kwam zijn grote droom uit. Nyirubuga-
ra promoveerde aan de UvA en hij is nu docent 
Nieuwe media en online journalistiek aan de EUR. 
Zijn toekomstdroom is grotendeels uitgekomen, 
maar Nyirubugara blijft dromen. “Ik wil de vrijheid 
hebben om niet alleen succesvol te zijn in een 
discipline. Ik wil een reeks boeken schrijven over 
Rwanda vanuit mediaperspectief, maar ook vanuit 
politiek en sociologisch oogpunt. Ik wil niet alleen 
bezig zijn met journalistiek, maar met meerdere 
disciplines. Dat vind ik een verrijking, en leuker. Het 
kost tijd en moeite om van alles op de hoogte 
te blijven als je al die disciplines wilt beoefenen, 
maar dat heb ik er graag voor over.”                    >      

Nederland herbergt circa 75.000 vluchtelingen. 
Onder hen bevinden zich ook studenten en ho-
geropgeleiden. Ook aan de EUR studeren en wer-
ken mensen die hun vaderland hebben moeten 
ontvluchten. EM portretteert er vijf.
tekst Martine Zeijlstra fotografie Michel de Groot
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MARJILLA JAMMY, AFGHANISTAN
Marjilla Jammy (19) was drie jaar oud toen zij sa-
men met haar ouders vanuit Afghanistan naar 
Nederland vluchtte. 

“Onze leefomstandigheden waren slecht en 
de oorlog werd steeds erger”, zegt ze. Maar de 
oorlog in Afghanistan verdween nooit echt uit 
hun leven, zegt ze. “Mijn ouders zijn nooit uit die 
overlevingsmodus geraakt. Zij wilden dat ik voor 
dokter of ingenieur ging studeren, want daarmee 

kom je in Afghanistan uit de ellende. Ik heb hen 
moeten overtuigen dat ik IBEB wilde doen, omdat 
ik dat leuk vond.” 
Nederlandse kinderen leren op school dat ze een 
studie moeten kiezen die hen het meest aan-
spreekt. “De Westerse mentaliteit is heel anders. 
Ik probeer veel na te denken over mijn toekomst 
en niet te zeuren over kleinigheden. Ik had als 
negentienjarige ook in Kabul kunnen wonen, en 
dan zou ik het misschien niet overleven.”  
Jammy probeert de juiste balans te vinden. “Ik 

help mijn ouders en mijn leeftijdgenoten beter te 
integreren door te praten over die verschillen, zo-
als daten, uitgaan en, als bestuurslid van de Af-
ghaanse studentenvereniging Aria, studiekeuzes 
maken”, zegt ze. Haar toekomstdroom is dan ook 
de ultieme balans vinden tussen twee werelden: 
“Ik wil graag carrière maken, een gezin starten, 
hulp bieden aan mijn land van herkomst en mijn 
landgenoten hier beter laten integreren.”                                               
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ERNA SUMAN, VOORMALIG JOEGOSLAVIË
Erna Suman (25) was tien toen ze samen met haar familie vanuit voor-
malig Joegoslavië naar Nederland vluchtte. De asielprocedure die ze 
met haar familie meemaakte legde de basis voor haar interesse in het 
Nederlandse rechtssysteem. 

“Ik was nog vrij jong, dus ik snapte er nog niet zo heel veel van. Maar ik 
snapte wel dat de rol van de advocaat erg belangrijk was en dat een 
goede advocaat essentieel is in een rechtszaak”, zegt ze. In vwo-3 wist 
Suman dan ook al dat ze rechten wilde studeren. “Ik vind het een leven-
dige studie met veel casussen en concrete voorbeelden,” zegt ze. Suman 
is bijna klaar met haar studie en werkt nu als buitengriffier bij de Recht-
bank Amsterdam. Ze kreeg die functie na een stage. “Ik vind het erg leuk 
om voortdurend met concrete gevallen bezig te zijn. Iedere zaak is weer 
anders en ik leer erg veel van de rechters, de advocaten en de officieren 
van justitie.” Door de crisis is er veel concurrentie, maar het allerliefste wil 
Suman strafrechtadvocaat worden. “Het strafrecht  kan een vergaande in-
vloed op je persoonlijke levenssfeer hebben. Het is daarom extra belangrijk 
om een goede verdediging te hebben. Een goede strafrechtadvocaat kan 
geen half werk leveren. Motivatie is een must.”

HENRY GREENFIELD, LIBERIA
Henry Greenfield (43) was 27 toen hij uit Liberia vluchtte. “Ik wilde 
weg uit die ellende,” zegt hij. Hij kwam in Nederland terecht en ging 
economie studeren aan de EUR. 

“Het was alsof ik in de Efteling was beland”, zegt hij. “De Efteling geeft je 
de mogelijkheid om voor een dag aan de werkelijkheid te ontsnappen en 
zo was het voor mij ook. Ik kwam in een totaal nieuwe omgeving terecht, 
ging uit en leerde nieuwe mensen kennen. Maar ik moest wel binnen vier 
en een half jaar mijn studie afronden. Dat was best pittig door mijn taal-
achterstand.”
Maar Greenfield wist de taalachterstand te tackelen en goed af te stude-
ren. Hij werkt nu op de EUR om studenten met een beperking te helpen. Hij 
spit beleid door en  overlegt met faculteiten over de toepassing van beleid 
voor studenten met een functiebeperking
Ook is Greenfield ambassadeur van het UAF, de stichting voor vluchteling-
studenten. Zij hielpen hem jaren geleden toen hij zelf in Nederland ging 
studeren, nu helpt hij andere vluchtelingstudenten met zijn ervaring. “Ik 
probeer die twee functies wel zoveel mogelijk te scheiden. Mijn werk en 
mijn ambassadeursschap zijn twee verschillende dingen”, zegt hij.
Een toekomstdroom heeft hij niet echt. “Ik wil simpelweg gezond blijven.”  > 
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ALICE INGABIRE, RWANDA
Alice Ingabire (28) vluchtte in 1994 uit haar 
moederland Rwanda. Haar ouders overleden 
tijdens de oorlog en haar tante ving haar en 
haar zusje en broer op. Ze vluchtten naar Con-
go en Tanzania. 

“Maar daar was het leven niet veel beter”, zegt 
Ingabire. Dertien jaar geleden vluchtte ze daar-
om naar Nederland. Ze haalde haar bachelor ac-
countancy op de Hogeschool Rotterdam, werkte 

als duale student bij de belastingdienst en was 
tegelijkertijd een duale student op Nyenrode. 
Maar dat was te zwaar. Nu volgt Ingabire het 
schakelprogramma voor Accounting, Auditing en 
Control bij de EUR. 
De meeste studenten zijn jonger dan Ingabire. 
Niemand van haar medestudenten weet iets 
van haar vluchtelingachtergrond. Ingabire vertelt 
er niet over en niemand vraagt ernaar. “We pra-
ten meestal over schooldingen, omdat we sa-
menwerken”, zegt ze. Voor haar is vooral het af-

ronden van haar opleiding erg belangrijk. “Ik vind 
het fijn om bezig te zijn met mijn studie. Ik wil 
graag iets leren wat ik later kan toepassen in de 
maatschappij en voor bedrijven.” Haar toekomst-
droom is dan ook: haar master en postmaster 
halen om zo registeraccountant te worden. Ze 
wil graag trouwen en kinderen hebben. In Neder-
land, niet in Rwanda. “Ik wil nu niet terugkeren. 
Misschien over tien jaar. Maar nu niet. Het is er 
niet democratisch. Ik kan er geen leven opbou-
wen.” 
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Ruben Principe vluchtte voor het bindend studieadvies van 60 punten

‘Double Cork 1260’, ‘Double Backflip’, ‘Rail slide’; freestyleskiër Ruben Prin-
cipe (18) dacht tijdens colleges veel te veel aan hoe hij deze trucs kon 
trainen. De moeilijke wiskundige formules van de International Bachelor 
of Economics and Business Economics (IBEB) gingen compleet aan hem 
voorbij. Daarom besloot hij afgelopen oktober na een maand te stoppen 
met studeren. De eis om alle 60 studiepunten in één jaar te halen was te 
hoog gegrepen als je af en toe weken achtereen in de bergen bent voor 
trainingen en wedstrijden. De Nederlandse kampioen, die tot zijn dertiende 
in Genève woonde en daar begon met freestyleskiën, was door de studie-
adviseur al gewaarschuwd voor de pittige opleiding, helemaal in combina-
tie met skiën. Door zijn jeugdige bravoure was Principe echter vol vertrou-
wen en dacht dat het allemaal zou lukken met steun van Erasmus Sport 
en goede begeleiding van de studieadviseur. Helaas voor deze topsporter 
kent de universiteit geen genade wat betreft het bindend studieadvies. 
Principe is er niet rouwig om, en doet volgend jaar wellicht een nieuwe 
poging. Komende winter kan hij in ieder geval volop de sneeuw in; tijdens 
de kerstdagen reist hij naar Tirol ter voorbereiding op de eerste wedstrijden 
eind januari. LJ (foto: RvdH)

   NOMINAAL       
 NORMAAL IS     

‘Gevlucht’ voor 
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Z
e was een blond engeltje en heette Maria. 
Op 16 oktober 2013, tijdens een inval in de 
Roma-wijk Tabakou in Farsala, een katoen-
stadje in het midden van Griekenland, 
werd ze ontdekt. De politieagenten hoop-

ten drugs en wapens te vinden, maar ze vonden een 
witblond meisje met groene ogen dat zich schuilhield 
onder een deken. Toen de verhalen van Christos Sa-
lis en zijn vrouw Eleftheria Dimopoulou over het 
kind niet overeen bleken te komen, werd de kleine 
Maria meegenomen voor een DNA-test. De volgende 
dag was ze wereldnieuws. 
 Het Griekse opsporingsbericht opende nog met 
de neutrale kop: ‘Ouders gezocht van gevonden 
kind’, maar elders werd dit: ‘Ontvoerde baby als 
kleuter teruggevonden’. De Britse tabloids specu-
leerden over mogelijke verbanden met de vermissing 
van andere kinderen. De naam Maddie viel.
 Christos en Eleftheria waren toen al vastgezet, 
hoewel ze hadden verklaard dat de biologische moe-
der van Maria een Bulgaarse vrouw was, een Roma 
die het kind bij hen had achtergelaten omdat ze er 
zelf niet voor kon zorgen. De politie geloofde het 
echtpaar niet en Maria werd ondergebracht bij de 
Atheense kinderbeschermingsorganisatie Smile of 
the Child.
 De foto’s die op internet verschenen toonden een 
meisje van nog geen vijf jaar oud. Op een ervan kijkt 
ze smekend de lens in, de inkt van het stempelkus-
sen voor het nemen van vingerafdrukken zit nog op 
haar handen. Je kon zien dat ze had gehuild. Elefthe-
ria zou later vertellen dat Maria in paniek was toen 
ze van haar werd gescheiden.
 Het was Christos’ broer die naar Bulgarije reis-
de om de biologische moeder te zoeken. Hij was er-
van overtuigd dat hij haar zou vinden. Maria was 
niet zomaar een meisje, ze was een albino. Wie haar 
had gebaard, zou haar nooit vergeten. Wit in plaats 
van bruin, blond in plaats van donker, irissen zo hel-
der als de Egeïsche Zee. 

 De moeder werd op 25 oktober gelokaliseerd in 
het stadje Nikolaevo, in een bouwval waar ze met 
haar alcoholische man en vijf andere kinderen 
woonden – vier ervan even wit als hun zusje. De 
34-jarige moeder bevestigde het verhaal van Chris-
tos en Eleftheria. Ze had Maria bij hen achtergelaten, 
nadat ze in 2009 van haar was bevallen in een Grieks 
ziekenhuis niet ver van Farsala. De moeder kreeg al-
leen wat geld voor de bus naar Bulgarije. Thuis, in 
Nikolaevo, leefden ze van de verkoop van kruiden 
die ze in het bos verzamelden, en van het recyclen 
van ijzer: buizen, remschijven, putdeksels, spijkers. 
Ook hun handpalmen waren donker.
 Negen dagen lang had de wereld mogen wegdro-
men bij het engeltje. Men dacht dat ze Noord-Euro-
pees was, misschien afkomstig uit het land van Ani-
ta Ekberg. Talloze databases met vermiste kinderen 
werden doorzocht op overeenkomsten met Maria. In 
1991 was de peuter Ben Needham verdwenen op het 
eiland Kos. De moeder heeft altijd geloofd dat haar 
kind door zigeuners was gestolen. Toen ze het be-
richt las over het gevonden meisje in Tabakou, kwam 
alles boven. Tegen journalisten zei ze: ‘De Griekse 
politie heeft altijd tegen ons gezegd dat Roma geen 
baby’s stelen, maar nu weten we: dat doen ze dus 
wel.’
 Het was niet de waarheid. De waarheid was dat 
de onwaarschijnlijk blonde Maria een van hen was, 
een van velen in verschillende landen, van een volk 
dat ooit in Noord-West India leefde en was gaan 
zwerven. Eerst door de Balkan, daarna door de rest 
van Europa. Ze hadden geen moederland.
 In het tehuis van Smile of the Child speelde Ma-
ria met poppen. Ze waste de gezichtjes voor het sla-
pengaan en zong Roma-wiegeliedjes voor hen. Haar 
broertjes en zusjes in Tabakou keken naar de televi-
sie in de woonkamer waarop regelmatig het gezicht 
van Maria te zien was. Ook vriendjes van haar kwa-
men kijken. Ze herkenden haar, wezen trots naar het 
scherm, maar ze begrepen niet waar ze was.      > 

KERST
ZONDER 
MARIA

door Ernest van der Kwast 
illustraties Esther Dijkstra
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 Het was een buitenmeisje geweest. Er waren 
kinderen die de hele dag binnen bleven, voor de tv of 
een computer met bevlekte gamepads. Maria rende 
door het kamp en haalde vriendjes op met wie ze tik-
kertje of verstoppertje speelde. Ze klom in autoban-
den, kroop onder de kotten waarin de Roma woon-
den. Het was ook een manier om zich tegen de zon te 
beschermen. Haar huid werd rood van het felle licht, 
op haar lippen voelde ze soms 
blaasjes. Aan het einde van de dag 
kwam ze met modder in haar 
blonde haren thuis. Ze was geen 
engel maar een zigeunerprinses 
op blote voeten.
 Hoe de kinderen ook zochten 
naar Maria, ze konden haar niet 
vinden. Niet in de autobanden, 
niet in de voederbakken van de 
paarden. Ze vroegen hun ouders 
om opheldering, maar die zeiden 
allemaal iets anders. Er waren 
moeders die zeiden dat ze was 
ontvoerd, anderen vertelden dat 
ze was opgeëist door haar echte 
ouders. ‘Je kon toch zien dat ze 
niet op haar broertjes en zusjes leek,’ kregen de kin-
deren te horen.
 Op haar bed lagen haar spulletjes: een barbie, 
knuffels, stiften, elastiekjes voor haar vlechtjes, een 
tekening. Het was vreemd, het huis, zonder haar. 
Maar ook de ouders waren er niet. Ze werden nog al-
tijd vastgehouden. Er kwamen andere familieleden 
die soms een pan met eten op tafel zetten, maar er 
was geen regelmaat. De oudste zus, nog geen vijf-
tien, nam de rol van moeder op zich. Ze waste de ge-
zichtjes van haar broertjes en zusjes en zong liedjes 
voor het slapengaan.
 Dat was in oktober, nu was het december, het 
einde van het jaar. De spulletjes van Maria waren 
verdeeld. Haar barbie was gegaan naar een jonger 
zusje met zwarte haren en donkere, doorlopende 
wenkbrauwen. Ze speelde ermee en probeerde niet 
te denken aan de honger die ze steeds voelde. Ze wa-
ren afhankelijk geworden van andere families, maar 
de wintermaanden waren voor iedereen in het kamp 
zwaar. Er werd uitgekeken naar de komst van liefda-
digheidsinstellingen, de gelovigen uit heel Europa 
die collectes hadden gehouden en in busjes en 

vrachtauto’s waren afgereisd.
 Eind december werden er pakketten uitgedeeld; 
er zaten levensmiddelen in, kleren, speelgoed, boe-
ken, zeep en tandenborstels. Al deze dingen had 
Maria in het tehuis in Athene in overvloed. Ze droeg 
elke dag schone kleren en kon kiezen tussen tien 
barbiepoppen die alle extra roze rokjes hadden. Ook 
kreeg ze taalles. Ze sprak slechts enkele woorden 

Grieks en praatte alleen in 
Roma-dialect. Maar tijdens 
de lessen dwaalden haar ge-
dachten af naar de kotten 
van Tabakou. Naar de drin-
kende vaders, de snurkende 
moeders, de smerige kinde-
ren. De hartstochtelijke lie-
deren die gezongen werden. 
Er was op internet een film-
pje opgedoken van een dan-
sende Maria, het was in het 
vacuüm van negen dagen 
dat de wereld haar fan-
tasieën kon projecteren 
op het meisje en haar 
ouders. Ergens ver-

scheen het commentaar dat Maria getraind 
werd om te dansen en te bedelen, als een 
klein beertje. Christos en Eleftheria waren 
monsters.
 Soms hoorde Maria de taallerares niet 
meer praten. Ze zag wel haar mond bewegen, 
haar lippen die steeds een andere vorm aan-
namen, het puntje van haar tong tegen de 
rechte, witte voortanden. In haar hoofd zat 
muziek. Ze wilde niet leren, ze wilde dansen. 
Eén keer had ze het gedaan. Ze was opgestaan 
en op haar stoel geklommen, op de tafel. De 
mond van de taallerares bleef bewegen en 
viel pas stil toen Maria met haar voeten be-
gon te stampen terwijl ze ronddraaide. 
Thuis zou de lerares zeggen dat het kind bij 
wolven was opgegroeid.
 Christos en Eleftheria waren geen 
monsters, geen wolven. Het 
waren simpele zielen die 
de monden van hun kin-
deren voedden. Ze wa-
ren analfabeet – lezen, 

IN NIKOLAEVO 
SNEEUWDE HET. 
DE ANDERE 
BROERS EN ZUS-
SEN VAN MARIA 
HADDEN STEEN-
KOUDE VOETEN.
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schrijven en leren vonden ze niet belangrijk. Er was 
het verhaal van de twee identiteitsbewijzen die ge-
vonden waren en waarmee gefraudeerd was. Elefthe-
ria zou hebben opgegeven dat ze in één jaar zes kin-
deren had gebaard, en negen van de veertien opgege-
ven kinderen zouden spoorloos zijn verdwenen of 
nooit hebben bestaan. Maar na een week was die 
aanklacht verzand in een later te behandelen civiele 
procedure. De tweede identiteit bleek een bestaand 
familielid met nageslacht te zijn, en er waren kinde-
ren uit een eerder huwelijk. Het leven van Christos 
en Eleftheria was net zo ingewikkeld als dat van an-
deren, maar wij proberen onze problemen een halt 
toe te roepen en zij geloven niet in verandering. De 
modder, de krakkemikkige huisjes, de regen die door 

het dak heen sijpelt – het was hun lot.
 Ze berustten in hun situatie, maar dat wilde 
niet zeggen dat ze Maria en hun andere kinde-

ren niet misten. De eerste dagen waren er 
ongelooflijk veel tranen geweest bij Elef-
theria, nu was er het lege gevoel. Ze stond 

er elke dag mee op. Het was erger geworden 
– groter leek het wel, alsof het gemis een ge-
zwel was dat groeide in haar buik – en ze 

wist niet of het kwam door de versierde boom 
die in de eetruimte was neergezet. Ze had 

niks met kerst, maar door de pakketten die rond 
die tijd werden uitgedeeld, kwam er elk jaar 
kortstondig een einde aan de eentonigheid en 
was iedereen gelukkig. Het was alsof kinderen 
en volwassenen in een roes verkeerden. Ze le-
ken dronken van chocolade, koekjes en mar-
sepein.

 De kleinste kinderen van Tabakou 
hadden de vrachtauto als eerste gezien. 

Ze hadden er lang op moeten wachten 
en hadden de oudere 

jongens verdron-
gen. Zij moesten 
op de uitkijk staan 
voor vreemdelin-
gen en mannen in 

uniform, maar ze 
hadden deze taak na drie dagen overgedragen aan 
de koppige kleuters. Het was koud, het was goed zo.
 De vreugde ging als een golf door het kamp. Ie-
dereen kwam naar buiten en keek naar de vrachtau-
to die over de hobbels van de weg reed. Er klonk ge-

juich toen de portieren werden geopend, er werd mu-
ziek gemaakt en gedanst. Ook de broertjes en zusjes 
van Maria hadden zich aangesloten bij het feestge-
druis. Ze liepen met de andere kinderen mee en pro-
beerden vooraan te komen. Er waren drie gelovigen; 
zes handen zwaaiden naar honderden handen.
 Ze kwamen bij iedereen langs en probeerden met 
gebaren te communiceren met de Roma. Intussen 
wisten de meesten wat ervan hen werd verwacht. Ze 
moesten hun ogen dichtdoen en luisteren naar het 
geprevel in een taal die ze niet kenden, maar hun 
ogen gingen vaak open en schoten naar de pakket-
jes.
 In het huis van Christos en Eleftheria werden 
ook vragen gesteld. Waar hun ouders waren? Wie 
voor hen zorgde? De oudste zus haalde haar schou-
ders op. Ze begreep de vragen niet. Toen omarmde 
ze de andere kinderen, ze kneep ze fijn als een dikke 
tante. Ze deden allen tegelijk hun ogen dicht en luis-
terden zo goed mogelijk naar het gebed. Aan het 
einde werd een hand op hun hoofd gelegd. 
 Er kwamen potjes en repen chocolade uit de do-
zen. De wikkels werden opengescheurd. Alsof ze da-
gen niet hadden gegeten, stortten ze zich op het 
voedsel. Daarna bekeken ze het speelgoed. Een ro-
bot, een auto, een dinosaurus, een barbie.
 In Nikolaevo sneeuwde het. De andere broers en 
zussen van Maria hadden steenkoude voeten. Haar 
vader was dronken, haar moeder kookte pap. Ze aten 
uit de pan. Wie het snelst at, had het meest. Er kwa-
men geen liefdadigheidsinstellingen naar het kamp. 
Het was een door god verlaten gat.
 In de gevangenis werden liederen gezongen, 
maar Christos en Eleftheria zwegen ieder op hun 
vleugel. Ze waren stil, zoals de ouders van Ben Need-
ham altijd stil waren op deze avond.
 Maria zat aan een lange tafel met rode kaarsen 
in kandelaars. Ze had zilveren strikjes in haar vlech-
ten. Om haar heen zaten kinderen met grote ogen. 
Dit was de mooiste avond van hun leven. Ze kregen 
verschillende gerechten, er was zalm, er was gebra-
den vlees, en als dessert een grote ijstaart. Grieken-
land zat nog altijd in een crisis, maar je kon onmoge-
lijk zeggen dat er niet goed gezorgd werd voor kinde-
ren in nood. Maria vond het moeilijk om te blijven 
zitten, ze hoorde muziek in haar hoofd, een harts-
tochtelijke lied waarop ze wilde dansen op blote voe-
ten. Ze zou het haar hele leven blijven horen. 



12 december 2013 | 22
Beroemde vluchtelingen

NEDERLAND 
ALS VEILIGE 
HAVEN
De laatste tijd vallen nog al eens negatieve geluiden te horen 
over de manier waarop Nederland met vluchtelingen en asielzoe-
kers omgaat. Vooral de linkse partijen hekelen het asielbeleid 
van VVD-staatssecretaris Fred Teeven, omdat het kil en inhu-
maan zou zijn. Regelmatig wijzen critici op onze geschiedenis, 
waarin vluchtelingen uit de hele wereld welkom waren. EM por-
tretteert vijf beroemde nakomelingen van vluchtelingen door de 
eeuwen heen. tekst Matthijs van Schie

SEFARDISCHE JODEN UIT SPANJE EN PORTUGAL (16e EEUW)
BARUCH SPINOZA

Tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw stond Neder-
land, destijds de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den geheten, op het punt om een van ’s werelds belangrijkste 
handelsnaties te worden. Omdat het gunstige economische 
klimaat in de Republiek gepaard ging met een voor die tijd 
ongekende godsdienstvrijheid, zochten velen er hun asiel. 
Eenmaal aangekomen in de Republiek, die zich in 1579 los-
maakte van het katholieke Spanje dat werd bestuurd door 
de tirannieke Filips II, verbaasden vooral Joodse en protes-
tantse bezoekers zich over het tolerante klimaat. Sefardi-
sche Joden, vaak zeer bekwame vakmensen en handelaren, 
werden massaal Spanje en later Portugal uitgezet door Fi-
lips II. Een deel van de Sefardim trok naar de Republiek, 

waar ze (relatief) vrij hun geloof konden uit-
oefenen en tegelijkertijd een aanzienlijke 
bijdrage leverden aan het Nederlandse suc-
ces in de Gouden Eeuw. De wereldberoemde 
filosoof Baruch Spinoza (1632-1677) is af-
komstig uit een Joodse familie die uit Spanje 
naar Portugal vluchtte, en zich vervolgens 
via Frankrijk in Rotterdam vestigde. De fa-
milie verhuisde vervolgens naar Amster-
dam vanwege de bloeiende Joodse gemeen-
schap daar. Spinoza zag het levenslicht in – 
hoe kan het ook anders – de Jodenbuurt, 
waar hij zich, naast zijn vaste baan als len-
zenslijper, ontwikkelde tot een van de groot-
ste filosofen uit de geschiedenis. In 1656 
werd hij, vanwege zijn afwijkende gods-
beeld, verstoten uit de Sefardische gemeen-
schap in Amsterdam. Tot zijn dood schreef 
Spinoza vervolgens nog een boel filosofi-
sche werken, waarvan zijn levenswerk Ethi-
ca de bekendste is. Als zijn familie niet naar 
Amsterdam was verhuisd, maar in Rotter-

dam was gebleven, had het zomaar gekund dat we hier niet 
de Erasmusbrug maar de Spinozabrug hadden gehad, en dat 
je dit verhaaltje had gelezen in Spinoza Magazine.  
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HUGENOTEN UIT FRANKRIJK (17e EEUW)
DE TOKKIES

In de zestiende eeuw hadden protestantse groeperingen, 
met onze eigen Desiderius Erasmus, de Duitser Maarten 
Luther en de Fransman Johannes Calvijn als aanjagers, het 
vooral in de zuidelijke delen van Europa zwaar. Hun roep 
om meer soberheid en bijbelgetrouwheid werd door de in-
quisitie beantwoord met felle vervolgingen. Calvinisten 
(volgelingen van Johannes Calvijn) werden in het katholieke 
Frankrijk ook wel hugenoten genoemd. Na ruim 30 jaar bur-
geroorlog tussen katholieken en hugenoten, waarin massale 
slachtingen ervoor zorgden dat het aantal protestanten in 
Frankrijk van 30 naar 10 procent daalde, vaardigde koning 
Hendrik IV in 1598 het Edict van Nantes uit. Daarmee werd 
geloofsvrijheid in Frankrijk wettelijk vastgelegd, waardoor 
het in Frankrijk weer (iets) veiliger werd voor hugenoten. 
Een kleine eeuw later, in 1685, werden de hugenoten vogel-
vrij verklaard door de nieuwe koning Lodewijk XIV, een fa-
natiek katholiek. Hij trok het Edict van Nantes in, waarop 
vele hugenoten besloten te vluchten, onder andere naar de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar ze met 
open armen werden ontvangen. Net als de Sefardische Jo-
den hadden zij veel kennis en kapitaal, waardoor ook zij de 
Nederlandse handel van een flinke impuls konden voorzien. 
De Franse protestanten assimileerden snel en verneder-
landsten, bijvoorbeeld door hun naam te veranderen. Een 
paar voorbeelden: Blanchard werd Blansjaar, La Blanche 
werd De Wit en François werd Fransooijs. De meest opmer-
kelijke verbastering staat in Nederland sinds een aantal 
jaar synoniem voor ‘asociaal persoon’: Tokkie, afgeleid van 
de hugenotennaam Toquet. De Tokkies werden in 2003 en 
2004 landelijk bekend vanwege hun pesterijen, burenruzies 
en vernielingen die door televisiemakers gretig werden ge-
volgd. Dat de familienaam eigenlijk Ruijmgaart is, deed er 
voor de landelijke pers niet zoveel toe: Tokkie, naar de ach-
ternaam van moeder Hanna, bekt nou eenmaal erg lekker. 
Wie zijn rotzooi in de achtertuin dumpt, de ruiten van zijn 
buren ingooit, voortdurend vloekt en constant junkfood en 
ijsjes eet, voldoet aardig aan het Tokkie-profiel. Het is maar 
goed dat de ‘oorspronkelijke’ Tokkies, vaak welbespraakte 
en belezen families, dit niet meer meegekregen hebben. 
Grote kans dat ze zich in hun graf zouden omdraaien.   

ANTI-COMMUNISTEN UIT OOST-EUROPA (20e EEUW)
RICHARD KRAJICEK

De laatste jaren is er veel te doen rond gastarbeiders uit 
Oost-Europa. Denk bijvoorbeeld aan het Polenmeldpunt 
van de PVV of de toeslagenfraude door Bulgaarse bendes. 
Hoewel de omstandigheden in deze landen vaak niet om 
over naar huis te schrijven zijn, is onderdrukking of vervol-
ging zelden de reden dat Oost-Europeanen hun heil in Ne-
derland komen zoeken. In de tijd van het IJzeren Gordijn 
(ca. 1945-1989), de hermetische scheiding tussen het kapita-
listische Westen en het communistische Oosten, was dat 
wel anders. Na de Tweede Wereldoorlog had de Sovjetunie, 
onder leiding van de tirannieke dictator Jozef Stalin, een 
vinger in de pap in zo’n beetje alle landen ten oosten van 
Duitsland. Als een land niet rechtstreeks bij de Sovjetrepu-
bliek werd ingelijfd, kwam er wel een communistische partij 
aan de macht die binnen de korste keren de 
macht naar zich toetrok. Tot die laatste cate-
gorie behoorde onder meer Tsjechoslowa-
kije, waarin alle tegenstanders van het nieu-
we stalinistische bewind monddood werden 
gemaakt. Met de Praagse Lente van januari 
1968, waarin Alexander Dubček de nieuwe 
leider van de communistische partij werd, 
leek daar verandering in te komen. Dubček 
predikte socialisme met een menselijk ge-
zicht, waardoor Tsjechoslowakije democra-
tischer, toleranter en minder angstig werd. 
Aan deze bevrijdende ‘lente’ kwam acht 
maanden later een bruut en abrupt einde: de 
Russen vonden het maar niks en besloten de 
hervormingen keihard teniet te doen en 
brachten – na het nodige geweld – een nieu-
we, repressieve leider aan het hoofd van de 
communistische partij. Een kleine twee jaar 
later besloten Petr Krajicek en zijn vrouw 
Ludmila naar Nederland te vluchten voor de 
ijzeren greep van het communisme. Niet 
lang daarna werd hun zoon Richard Kraji-
cek (1971) geboren. Hij bleek, net als zijn half-
zusje Michaëlla, een groot tennistalent en 
werd – onder begeleiding van vader Petr – 
een van Nederlands beste tennissers aller 
tijden. Op verschillende Grand Slams haalde hij de halve 
finale, terwijl hij het prestigieuze Wimbledon-toernooi in 
1996 zelfs won. Vanwege persoonlijke problemen verbroken 
zowel Richard als Michaëlla tijdelijk de banden met hun va-
der, die inmiddels weer terug is op zijn Tsjechische geboor-
tegrond. Ironisch genoeg stoorde Petr zich aan de vele bui-
tenlanders in Nederland, dat volgens hem ‘voor de helft een 
moslimland is geworden’. In 2007 vertelde hij dat immigran-
ten zich tegenwoordig nauwelijks meer aanpassen, terwijl 
hij dat zelf wél zoveel mogelijk deed.                                                                                             > 
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VIETNAMESE BOOTVLUCHTELINGEN (20e EEUW)
DE LOEMPIA

In de jaren zeventig grepen communisten niet alleen in 
Oost-Europa, maar ook in bijvoorbeeld Zuidoost-Azië de 
macht. Halverwege de jaren vijftig vreesden de Verenigde 
Staten dat Vietnam, na China en Noord-Korea, ook in ‘rode’ 
handen zou vallen; de zogenoemde Dominotheorie. Daarom 
besloot Amerika het zuiden van Vietnam te gaan steunen in 
de strijd tegen Noord-Vietnam met de communistische Ho 
Chi Minh als boegbeeld. Na jaren van verhitte strijd in de 
Vietnamese jungles, waarbij de Amerikanen onder meer de 
gruwelijke napalmbommen gebruikten, kwam de Vietnam-
oorlog op 30 april 1975 officieel ten einde. Een blik op de we-
reldkaart verraadt dat de communisten destijds aan het 
langste eind trokken: de grootste stad van Vietnam is van-
daag de dag het zuidelijk gelegen Ho Chi Minhstad, dat tot 
1976 Saigon heette. Vooral in de eerste jaren na de val van 
Saigon sloegen honderdduizenden (voornamelijk Zuid-)
Vietnamezen op de vlucht per boot. Velen van hen stierven 
tijdens de barre tochten met vaak gammele bootjes de ver-
drinkingsdood,  of werden opgepakt nog voor ze kans zagen 
het land te verlaten. Van degenen die 
het bange avontuur wel doorstonden, 
kwamen de meesten in de Verenigde 
Staten, Canada, Australië en West-
Europa terecht. Een klein deel vond 
een nieuw thuis in Nederland. Tegen-
woordig wonen hier zo’n 20.000 Viet-
namezen, vooral in middelgrote 
randgemeenten als Almere, Leeu-
warden en Spijkenisse.
Generaliserend gesproken hebben 
Vietnamezen zich sindsdien weinig 
in de spotlights begeven, waardoor 
we ons niet direct een bekende Viet-
namese Nederlander voor de geest 
kunnen halen. Toch is er wel degelijk 
een Vietnamese BN’er die een graag 
geziene gast is op feesten en partijen 
en ook nog eens weinig kost: de loem-
pia. Wie heeft na het stappen nooit 
een lekkere vette en krokante loem-
pia met flink wat sambal naar binnen 
gepropt? Hoewel de met groenten, 
garnalen, vlees, olie, ei en kruiden gevulde deegenvelopjes 
geen exclusief Vietnamese delicatessen  zijn – je kunt ze in 
heel Zuidoost-Azië vinden – dankt Nederland deze snack 
vooral aan de jonge mannen en vrouwen die hier na de Viet-
namoorlog heen vluchtten. Bij het woord Vietnamveteraan 
denk je al snel aan Amerikaanse politici als John Kerry en 
John McCain of filmheld Rambo. Die oude Vietnamees in je 
vaste loempiakraampje op de hoek van de straat zou er ech-
ter ook zomaar een kunnen zijn.  

ISLAMCRITICI UIT IRAN (20e EEUW)
AFSHIN ELLIAN

Het grootste deel van de vluchtelingen die in de twintigste 
eeuw naar Nederland kwamen, is van niet-westerse af-
komst. Vooral vanuit landen als Somalië, Afghanistan, Irak 
en Iran, waarin streng-islamitische regimes de scepter 
zwaaien, zijn de laatste decennia veel vluchtelingen geko-
men. De laatste tijd kennen we Iran bijvoorbeeld vooral als 
een land waar de traditionele islamitische wetgeving 
(Sharia) geldt, en waar iedereen gevaar loopt die zich daar 
niet aan houdt. In Iran bestaat die situatie eigenlijk pas 
sinds 1979, toen de Islamitische Revolutie – onder meer te 

zien in de Oscarwinnende film Argo 
van vorig jaar – plaatsvond. De sjah 
Mohammed Reza Palavi had als ide-
aal een seculier en westers Iran, en 
kreeg (militaire) steun van de Ameri-
kanen en Britten in ruil voor lage olie-
prijzen. Toen de sjah aankondigde de 
olieprijzen voor Amerika en Enge-
land te verhogen, trokken zij hun 
steun in, waarna de sjah werd verdre-
ven door verschillende linkse, libera-
le en religieuze groeperingen. De 
door de sjah verbannen ayatollah 
Khomeini greep daarna al snel de 
macht en maakte van Iran een streng-
islamitische staat, waarin andersden-
kenden hun leven niet meer zeker wa-
ren. Daarom vluchtten vanaf 1979 
tienduizenden andersdenkende Ira-
niërs, onder meer naar Nederland. 
Eén van hen is Afshin Ellian (1966), 
die kritiek leverde op het ‘stalinisti-
sche’ moslimfundamentalisme in zijn 

land, waarna hij moest vluchten voor sancties van het regi-
me van de ayatollah. Via Pakistan en Afghanistan kwam de 
destijds 23-jarige Ellian in Nederland terecht, waar hij mo-
menteel hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multi-
culturaliteit aan de Universiteit Leiden is. Daarnaast schrijft 
hij regelmatig (islam-)kritische columns voor Elsevier. Zijn 
aanhoudende kritiek op het regime van de ayatollahs kwam 
hem op een verbanning uit zijn thuisland, waarover hij re-
gelmatig weemoedige gedichten schrijft, te staan. 
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Van Rwanda tot Afghanistan, van Colombia tot 
Turkije: overal zijn mensen op de vlucht. En dus zijn 
er ook speelfilms uit al die contreien. Een selectie.
tekst Gert van der Ende

Op de vlucht in de

SPEELFILM
1. In this World – Michael Winterbottom 
(Verenigd Koninkrijk, 2003)
In This World volgt de tocht van twee Afghaanse 
vluchtelingen, de tienerwees Jamal en zijn oudere 
kompaan Enayat, naar Londen. Verstopt in vracht-
wagens, per bus of te voet gaat het door de weidse 
landschappen van Centraal-Azië richting het Wes-
ten, en vervolgens verstopt in een container over-
zee van Turkije naar Italië. 

2. Welcome – Philippe Lioret (Frankrijk, 2009)
Simon is zwemleraar in Calais, waar veel illegalen 
naartoe komen om te proberen de oversteek naar 
Groot-Brittannië te maken. Zijn leven verloopt niet 
op rolletjes, maar dan komt Bilal zwemles bij hem 
nemen. De zeventienjarige Iraakse Koerd wil na-
melijk het Kanaal overzwemmen, op zoek naar zijn 
vriendin in Londen. De film schetst niet alleen een 
schrijnend beeld van het lot van illegalen, maar is 
ook weinig flatteus wat betreft de Fransen zelf. 

3. La Sirga – William Vega 
(Colombia/Frankrijk/Mexico, 2012)
De effecten van de eeuwigdurende burgeroorlog 
in Colombia, gezien door de ogen van het negen-
tienjarig meisje Alicia. Ze ontvlucht haar thuis in het 
Andesgebergte nadat haar familie is afgeslacht en 
het dorp in brand is gestoken. Ze vindt een – tijdelijk 
– onderkomen in een door een oom gerund resort. 
Maar de oorlog blijkt nooit echt ver weg te zijn.

4. Hotel Rwanda – Terry George 
(Verenig Koninkrijk/VS/Italië/Zuid-Afrika, 2004)
Het ware verhaal van Paul Rusesabagina, een hotel-
manager die meer dan duizend Tutsi-vluchtelingen 
onderdak bood tijdens de genocide in 1994. Hutu 
Paul is getrouwd met Tutsi Tatiana en een succes-
vol zakenman. Zijn vrouw dringt er bij hem op aan de 
Tutsi’s te helpen, maar aanvankelijk denkt Paul wel 
genoeg te stellen te hebben met het helpen van 
zijn familie. Dat verandert naarmate het afslachten 
van Tutsi’s door Hutu’s maar doorgaat. Het hotel 
verandert in een soort vluchtelingenkamp.

5. Look, Stranger – Arielle  Javitch (VS, 2010) 
Samen met een jong meisje maakt een vrouw een 
gevaarlijke reis terug naar huis. Door een desolaat 
landschap van stedelijke woestijnen en verlaten 
bossen in een door oorlogen verscheurd land er-
gens in Oost-Europa. Nadat haar chauffeur wordt 
gedood bij een aanslag, zijn de twee aangewezen 
op een gids. Of ze met hem een veilige haven zullen 
bereiken, is maar de vraag. 

6. Not without my Daughter 
– Brian Gilbert (VS, 1991)
Docudrama, waarin het leven van huisvrouw Betty 
Mahmoody uit Michigan op zijn kop gezet wordt 
wanneer ze – met de nodige tegenzin – met haar 
Iraanse man Moody op vakantie gaat naar Iran. 
Daar maakt Moody Betty duidelijk dat het de be-
doeling is dat het gezin voorgoed in Iran blijft. Betty 
ziet dat absoluut niet zitten, en is vastbesloten het 
land met haar dochter te ontvluchten. Dat gaat niet 
vanzelf.

7. Eden is West – Costa-Gravas 
(Frankrijk/Griekenland/Italië, 2009)
Komediedrama over een man tijdens zijn zoektocht 
naar vrijheid en een beter leven. Elias is een jon-
geman afkomstig uit een naamloos land aan de 
Middellandse Zee. Met de hulp van een smokkelaar 
maakt hij de oversteek naar Europa. Na overboord 
te zijn gesprongen van het schip, spoelt hij aan in 
Zuid-Frankrijk. Uiteindelijk belandt Elias – na een 
korte affaire hier, en een baantje als assistent van 
een magiër daar – in Parijs.

8. When we leave – Feo Aladag (Duitsland, 2011)
Umay ontvlucht haar huwelijk met de gewelddadi-
ge Kemal in Istanbul. Samen met haar zoontje Cem 
neemt ze de wijk naar Duitsland waar haar familie 
woont. Maar haar vader en broer zijn niet zo happy 
met de hele zaak en beramen een plan om Cem 
terug te geven aan de vader. Umay gaat naar een 
blijf-van-mijn-lijfhuis en weet een nieuw leven op te 
bouwen. Maar ze mist haar familie ook.

9. 14 Kilómetres – Gerardo Olivares 
(Spanje, 2007)
Buba is een autoreparateur uit Niger, die samen 
met zijn broer naar Spanje wil, aangezien het thuis 
bittere armoe is en Mukela wel aardig kan voetbal-
len. Ze hopen dat hij er als prof aan de slag kan. 
Een smokkelaar brengt hen naar Algerije; tijdens de 
tocht ontmoeten ze Violeta uit Mali die een gearran-
geerd huwelijk is ontvlucht. Veertien kilometer voor 
hun bestemming worden ze in de woestijn gedropt. 
De kans dat ze het zullen overleven lijkt minimaal.

10. Turtles can Fly – Bahman Ghobadi 
(Iran/Frankrijk/Irak, 2004)
De dertienjarige Satellite die zijn bijnaam te danken 
heeft aan zijn obsessie voor techniek, verblijft aan 
de vooravond van de tweede Amerikaanse oorlog 
met Irak in een vluchtelingenkamp op de grens van 
Turkije en het Koerdische Noord-Irak. De kinderen in 
het kamp, met Satellite als leider, verzamelen mu-
nitie en mijnen om te verkopen. Dan arriveert de 
armenloze Henkov in het kamp, met in zijn kielzog 
zijn zusje Agrin. 



& 3 september 2009 | 02

Voor een vluchteling kan 
een eenvoudige brief een 
hele opgave zijn.
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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN VRIJWILLIGER 

BIJ VLUCHTELINGENWERK
Fatima Hossain is derdejaarsstudent Psychologie. Als 
kind is ze met haar familie gevlucht uit Afghanistan. 
Haar vader ging naar Nederland en Fatima, haar moeder 
en broertje verhuisden naar India. Vier jaar geleden 
werd de familie herenigd in Nederland en nu werkt Fati-
ma voor VluchtelingenWerk. Wij volgden Fatima een 
dag op haar werk als maatschappelijk begeleider.

tekst Céline Maessen fotografie Levien Willemse 

10.00 UUR: HULP BIJ EEN NIEUW BEGIN
Om tien uur wandel ik over het plein naast de Laurenskerk op zoek naar 
het kantoor van VluchtelingenWerk. Een klein wit bord boven de deur 
wijst me de weg, en als ik bovenkom, zit Fatima al op me te wachten. Ze 
wil het de vluchtelingen in Rotterdam graag makkelijker maken dan 
dat zij het destijds had. VluchtelingenWerk helpt mensen die uit een 
asielzoekerscentrum komen en nu een tijdelijke verblijfsvergunning 
hebben gekregen. Ze kunnen hier voor van alles terecht, van rechtsbe-
scherming tot taallessen. Fatima geeft maatschappelijke begeleiding, 
wat inhoudt dat ze mensen helpt met zelfredzaam worden in Neder-
land, bijvoorbeeld met het aanvragen van toeslagen en een zorgverze-
kering. 

11.30 UUR: INGEWIKKELDE BRIEVEN
Vlak voor het middaguur heeft Fatima een afspraak met een Pakistaan-
se man. We nemen plaats in de spreekkamer en hij haalt een stapel 
brieven uit zijn tas. Hij spreekt nog geen Nederlands en begrijpt niet 
waar de brieven over gaan. De eerste brief is een boete van de Gemeen-
te Rotterdam omdat meneer de vuilniszak naast de afvalcontainer had 
gezet in plaats van erin. De tweede vraag gaat over de zorgverzekering. 
Fatima belt de zorgverzekeraar op. Fatima: “Bellen is voor de meeste 
cliënten moeilijk, omdat je vaak in een keuzemenu terechtkomt voordat 
je iemand aan de lijn krijgt.” 

Fatima werkt ze-
ven uur per week 
als vrijwilliger bij 
VluchtelingenWerk
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Overleg met een 
collega
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Samen met de man vult ze het formulier in. Nu hoeft hij het alleen nog 
op de post te doen. Het begint tot me door te dringen hoe lastig het is 
voor deze man. Hij krijgt van allerlei instanties brieven waar hij niets 
van begrijpt. Ik vind mijn eigen zorgpolis al ingewikkeld en ík kan het 
tenminste nog lezen. Coördinator Yvonne vertelt mij dat er soms ook 
mensen met reclamefolders naar het spreekuur komen omdat ze niet 
weten wat  ze daarmee moeten doen. De insteek van de organisatie is 
dan ook zelfredzaamheid. Door middel van het aanbieden van cursus-
sen als: toeslagen aanvragen, hoe werkt de ov-chipkaart en andere in 
eerste instantie zo simpel lijkende zaken, proberen ze de vluchteling 
zelfstandig te laten functioneren binnen onze maatschappij. 

12.30 UUR: TIEN VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN 
AAN EEN TAFEL

Tijdens de lunchpauze zitten de vrijwilligers met zijn allen te eten. Het 
is gezellig en ze praten honderduit over onderwerpen die variëren van 
zwarte magie tot cultuurverschillen. Een aantal vrijwilligers is zelf 
ook vluchteling geweest waardoor ze zich goed kunnen verplaatsen in 
hun cliënten. “Ik heb hier wel geleerd dat iedere vluchteling een andere 
achtergrond heeft en ook andere behoeftes”, vertelt Fatima. “Toen ik 
hier net kwam werken, was ik heel enthousiast en ging ik een jongen 
vertellen over de verschillende opleidingen in Nederland. Maar voor 
hem was het belangrijker dat hij snel werk had, in plaats van een hoge 
opleiding. Ik heb goed leren luisteren.”

15.00 UUR: NOG EVEN KIJKEN BIJ EEN COLLEGA
Na de pauze belt Fatima met een aantal cliënten om te vragen of alles 
goed met hen gaat. Ondertussen loop ik naar het bureau van Susanne, 
die mij meer vertelt over de taalcoaches. Dat zijn vrijwilligers die we-
kelijks met een vluchteling afspreken om met elkaar in het Nederlands 
te praten. Dat kan thuis zijn of door samen naar de markt te gaan. 
“Voor vluchtelingen is het belangrijk dat ze naast de inburgeringscur-
sus de taal in praktijk brengen, en aangezien de meesten nog geen 
groot sociaal netwerk hebben, koppelen wij ze aan een taalmaatje.” 
Het is de perfecte job voor iemand die niet veel tijd heeft maar wel 
maatschappelijk betrokken wil zijn. Als ik terugloop naar Fatima, zit 
de werkdag erop. Ik loop naar mijn fiets en denk aan de fietscursus 
voor allochtone vrouwen. Het is mooi om te weten dat mensen als Fati-
ma de wereld van een vluchteling stap voor stap iets groter maken. 

> VluchtelingenWerk Maasdelta is op zoek naar enthousiaste, Nederlandssprekende 
studenten die taalcoach willen worden. Kijk voor meer informatie op: 
www.parttimeheld.nl 

De dag zit erop. 
Fatima verlaat het 
kantoor aan het 
Grote Kerkplein
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Sinds Adam en Eva uit het paradijs werden verjaagd, zijn 
mensen op de vlucht. Van massale volksverhuizingen 
door oorlogen of natuurrampen, tot de eenling die op 
zoek gaat naar een beter leven.             tekst Gert van der Ende

Op de vlucht in de

BOEKEN
1. Tommy Wieringa – Dit zijn de namen (2012)
Een groepje van aanvankelijk zeven mensen dwaalt over 
een eindeloze, naamloze steppe waar ze door mensen-
smokkelaars zijn gedropt. Uiteindelijk bereikt een deel van 
hen – uitgemergeld – het stadje waar commissaris van 
politie Pontus Beg zichzelf probeert uit te vinden. Prachtig 
eigentijdse parabel.

2. De tocht der tienduizend (Anabasis) 
– Xenofon (398 voor Chr.)
Een Grieks huurlingenleger moet zich vanuit wat tegen-
woordig Irak is een uitweg vechten terug naar huis, wan-
neer de troonpretendent die hen heeft ingehuurd (Cyrus) 
onverwacht sneuvelt. Xenofon, leerling van Socrates, 
weet de troepen thuis te brengen, maar dat gaat – onder 
meer door sneeuwstormen en wilde bergstammen die 
hun pad kruisen – zeker niet vanzelf. Dik tweeduizend jaar 
oud, maar nog steeds een waanzinnig spannend boek. 

3. Waiting for the Barbarians – J.M. Coetzee (1980)
Een eerzame magistraat probeert een oorlog tussen 
‘wij’ en ‘zij’ te voorkomen. Het mislukt jammerlijk. Hoe 
de angst voor het vreemde en de vreemdeling onszelf 
vernietigt. 

4. Zo niet nu, wanneer dan? – Primo Levi (1982)
Een bijna sprookjesachtige vertelling over een groep jood-
se vluchtelingen die weet te overleven in Oost-Europa, 
terwijl om hen heen de Endlösung wordt uitgevoerd. “Als 
je ze kon tellen, waren ze niet vermist; de levenden en de 
doden kun je tellen, de vermisten zijn dood noch levend. 
Het zijn een soort spoken."

5. Brick lane – Monica Ali (2003)
Een jong plattelandsmeisje uit Bangladesh, Nazneen, 
wordt uitgehuwelijkt aan een veel oudere man in Londen. 
Daar zorgt ze jarenlang, zoals het in die kringen van vrou-
wen wordt geëist, voor het huis en haar echtgenoot, en 
krijgt ze kinderen. Maar Nazneen berust niet in haar lot. 
Ontroerend migrantenverhaal dat toch niet in makkelijke 
clichés vervalt.

6. De afvallige – Jan van Aken (2013)
Wie is de vreemde kluizenaar op de pilaar? Welk verle-
den sleept hij mee? En wat is de rol van die geheimzin-
nige priesteres? Fantastische avonturenroman, die zich 
afspeelt in het Romeinse rijk aan de vooravond van de 
Volksverhuizingen.

7. Mara and Dann – Doris Lessing (1999)
De vlucht van twee jonge kinderen door zo’n beetje heel 
Afrika – een Afrika buiten het heden, in een parallelle we-
reld, of in de toekomst. Of is het toch ons eigen Afrika? 
Door sommige Lessingfans bejubeld, door anderen ver-
guisd als postapocalyptische SF. Intrigerend is het zeker.

8. What is the What – Dave Eggers (2006)
Het – zo goed als waargebeurde – verhaal over Valen-
tino Achak Deng, die als jongen door een conflict wordt 
gescheiden van zijn familie. Hij moet zijn dorpje in Soe-
dan verlaten en gaat, zoals duizenden andere wezen met 
hem, te voet naar Ethiopië. Op die tocht krijgt hij te maken 
met vrijheidsstrijders en vijandelijke soldaten, leeuwen en 
hyena’s, ziektes en honger. Uiteindelijk belandt Deng via 
een vluchtelingenkamp in Kenia in Atlanta in de VS.

9. The power and the glory –  Graham Greene (1940)
In het zuiden van Mexico na de revolutie is de laatste 
priester op de vlucht. De priester zonder naam is een al-
coholische zwakkeling. Maar Gods wegen blijken ondoor-
grondelijk.

10. Norwegian by night – Derek B. Miller (2013)
In deze door de VN Thrillergids met vijf sterren bekroonde 
roman, is de 82-jarige Amerikaan, Jood, ex-marinier en 
weduwnaar Sheldon Horowitz, die dankzij zijn kleindoch-
ter nu in Oslo woont, getuige van de moord op een buur-
vrouw. Hij redt het zesjarige zoontje van de vrouw en slaat 
op de vlucht, achtervolgd door een Balkan-bende en zijn 
eigen verleden. 
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Kim Opmeer vluchtte van de stad naar een dorp

Op de fiets naar het werk, de Koopgoot op loopaf-
stand en met oud en nieuw perfect zicht op het vuur-
werk dat boven de Maas uiteenspat. Ze hadden het 
ideale huis op de vijftiende verdieping van ‘De Hoge 
Heren’ vlakbij de Erasmusbrug. Ideaal voor ‘yuppen’ 
welteverstaan, want toen hun eerste kind was gebo-
ren, zagen Kim Opmeer en haar vriend hun dochter 
niet opgroeien met een glijbaantje op het inpandige 
balkon. Laat staan dat zij kindlief moesten leren fiet-
sen op de Erasmusbrug. En het mag dan burgerlijk 
zijn, een huis met een tuin is fijn voor kinderen. En 
er is genoeg plek voor de glijbaan. Kordaat ging het 
stel daarom op zoek naar het perfecte huis – liefst 
vrijstaand. Kralingen en Hillegersberg waren favoriet, 
maar bleken te prijzig en uiteindelijk kwamen ze in 
2012 hun droomhuis tegen in Oud-Beijerland, twintig 
kilometer ten zuiden van Rotterdam. Volgens inwo-
ners huizen ze in het mooiste laantje van het dorp, 
en Opmeer, die als zelfstandig marketing- en com-
municatieadviseur voor de Erasmus Academie werkt, 
is blij met de rust. Toch geniet ze ervan dat de drukte 
binnen handbereik is. Ze rijdt nog graag naar de stad 
voor bijvoorbeeld een broodje kibbeling van Schmidt 
Zeevis of een etentje met vriendinnen. LJ (foto: RvdH)

EEN HUIS 
         ZONDERTUIN

‘Gevlucht’ voor 
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PAULUSKERK 
WIL SPIRAAL VAN WANHOOP 

DOORBREKEN 
Ze zijn ongewenst, kunnen nergens heen, hebben geen vaste verblijfplaats, geen 
eigen geld en wachten soms al meer dan vijftien jaar op een verblijfsvergunning. 
Hoe hopeloos ben je dan? Rotterdam telt ruim vijftienduizend mensen zonder 
verblijfspapieren. Zo’n 10 procent bezoekt de Pauluskerk. “Zeker nu het kouder 
wordt, hebben we het razend druk”, zegt dominee Dick Couvée. 
tekst en fotografie Sanne van der Most

S
preekuur bij de dominee. Aan tafel zit een zenuw-
achtige jongen van een jaar of twintig. Hij komt uit 
Roemenië en wordt naar eigen zeggen in Neder-
land verdacht van kinderporno en lidmaatschap 
van een terroristische organisatie. “Ik heb er niks 

mee te maken, u moet me geloven, maar 
ik moet in februari wél voorkomen. Kunt 
u me helpen aan een verblijfplaats en 
wat geld, tot mijn proces voorbij is?” Een 
ingewikkeld en onduidelijk verhaal. Ze-
ker omdat de jongen slecht Engels 
spreekt en het niet helemaal duidelijk is 
wat hij in Nederland doet. Couvée be-
sluit contact op te nemen met de advo-
caat en oppert dat het misschien beter is 
om tot die tijd terug te gaan naar zijn ei-
gen land. Met de vervoerskosten kan de 
kerk wel helpen. 

 SCHANDALIG
“In onze samenleving moet je voldoen aan het neoliberale 
mensbeeld”, zegt de dominee na afloop van zijn spreekuur. 
“Je moet jong, flexibel, avontuurlijk, dynamisch en gepas-
sioneerd zijn, anders tel je niet mee. Onzin natuurlijk. Wij 
zetten ons juist in voor al die mensen die door de samenle-
ving als onrendabele losers worden gezien.” 
Vanuit die gedachte nam Couvée vijf jaar geleden het roer 
over van Hans Visser – de bekende dominee die zich vanaf 
de jaren tachtig sterk maakte voor de opvang en verstrek-
king van methadon aan drugsverslaafden in Rotterdam. 
Inmiddels ontfermt de gemeente zich over deze groep 
mensen. De Pauluskerk heeft sindsdien te maken met een 
toeloop van vluchtelingen. “Steek de thermometer in de in-
ternationale politiek en je weet wie er nu in de Pauluskerk 
zitten”, vervolgt Couvée. “Op dit moment zijn dat vooral 
mensen uit Burundi, Afghanistan en Somalië. Binnenkort 
zullen de Syriërs wel toestromen, al wil Nederland er van 
de zeven miljoen hooguit vijfhonderd toelaten. Wat na-
tuurlijk schandalig is.” 
Er klopt volgens de dominee overigens wel meer niet aan 
het Nederlandse beleid. “De Adviescommissie voor Vreem-
delingenzaken publiceerde vorig jaar een rapport, geba-
seerd op een internationale vergelijking tussen Denemar-
ken, Engeland, België, Frankrijk en Nederland. Wij ston-
den vroeger in hoog aanzien, maar dat is inmiddels hele-
maal over. In tegenstelling tot veel andere Europese landen 
kennen wij geen zorgplicht voor ongedocumenteerden.”

BED, BAD EN BROOD 
Een groot deel van de bezoekers van de Pauluskerk wacht 
al jaren op een verblijfsvergunning. Ze leven altijd in onze-
kerheid. Couvée: “Een belangrijk deel van onze taak is om 
ze lichamelijk en geestelijk in een zo goed mogelijke condi-

tie te houden zodat ze het in hun 
hopeloosheid en machteloosheid 
toch uithouden. Bed, Bad en 
Brood noemen we dat in onze 
campagne. Dat doen we onder 
meer door opvang, een artsen-
spreekuur en door ze te helpen 
bij hun aanvraag voor een ver-
blijfsvergunning. En dus ook met 
een simpele boterham en een kop 
koffie.” 
Vrijwilliger Lien (73) werkt al ja-
ren bij de Pauluskerk. Iedere 
dinsdagochtend smeert ze boter-
hammen en zet ze koffie en thee 

voor de mensen. “De verhalen zijn vaak heftig. Ze wachten 
al jaren op een verblijfsvergunning en in de tussentijd han-
gen ze hier maar wat rond. Verschrikkelijk. Toch denk ik 
dat ze wel iets kunnen doen om hun situatie te verbeteren. 
Leer de taal of begin iets voor jezelf. Je hebt er mensen tus-
senzitten die dat wél doen en die bereiken ook echt iets. 
Maar de meesten hebben het lef niet. En dat vind ik soms 
wel jammer.”

SPIRAAL DOORBROKEN
Door ze een zinvolle dagbesteding te geven, hoopt Couvée 
ze die kans wél te bieden. “Een aantal bezoekers werkt hier 
als vrijwilliger. In het kerkcafé discussiëren ze over actua-
liteiten en wezenlijke bestaansvragen. In het schrijfatelier 
stimuleren we ze hun verhaal op te schrijven. En op het 
podium ‘Nieuwe Grond’ kunnen ze al hun andere kunst 
naar buiten brengen.” En dat werkt. Ze worden op een heel 
andere manier aangesproken dan ze gewend zijn. Daar-
door bloeien ze op en krijgen ze weer wat energie. Als is het 
maar voor heel even. Couvée: “Natuurlijk heb ik hun pro-
bleem daarmee nog lang niet opgelost. Ze hebben nog 
steeds die vergunning niet. Maar doordat hun dag niet 
meer leeg is en uit meer bestaat dan alleen maar wachten, 
is die spiraal van wanhoop en machteloosheid doorbroken. 
Door te zeggen ‘jij bent voor mij waardevol’ erkennen wij 
de mensen in wie ze zijn. En dat is voor elk mens het aller-
belangrijkste.”

‘STEEK DE THERMO-
METER IN DE INTER-
NATIONALE POLITIEK 
EN JE WEET WIE ER 
NU IN DE PAULUS-
KERK ZITTEN ' 
> Dominee Dick Couvée
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SAMIRA (23)
“ZODRA IK OVER MIJN LEVEN VERTEL, 
HAKEN VRIENDEN AF” 
“Ik ben Roma. Ik was tien toen ik met mijn ouders naar Neder-
land kwam. Oorspronkelijk kom ik uit Joegoslavië, maar die erken-
nen ons niet en daarom ben ik staatloos. Ik voel mij Nederlands, 
ik spreek de taal perfect maar ik mag hier eigenlijk niet zijn. Ik 
heb geen vaste woonplek en geen vrienden. Zodra ik over mijn 
leven vertel, haken ze af. Ik zou zo graag iets doen, ik verveel me 
kapot. Tegen de studenten die dit nu lezen, wil ik zeggen: sta 
erbij stil dat in Nederland ook jongeren als ik rondlopen.”

ARDASHIR (53)
“JEZUS WIL HET BLIJKBAAR ZO”
“Als kolonel in het militaire regime van Iran kreeg 
ik proberen met mijn regering. Twaalf jaar geleden 
vluchtte ik naar Nederland. Daar was ik ongewenst. In 
2008 ben ik bekeerd tot het christendom. Dat geeft 
me erg veel steun, maar het helpt niet bij de Neder-
landse regering. Toch ben ik niet boos. Jezus wil het 
blijkbaar zo. Elke week bid ik in de Pauluskerk. Ik ben 
ziek. Door de stress heb ik pijn in mijn benen. Opere-
ren helpt niet. Het zijn mijn zenuwen.”

 Dominee 

Dick Couvée 

(rechts)
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BEWAR (25) 
“MIJN KUNST HOUDT ME OP DE BEEN”
“Mijn vader is vermoord door het Iraakse regime. Toen 
ik wilde uitzoeken wie het gedaan had, raakte ik in de 
problemen. Op mijn zeventiende vluchtte ik naar Nederland 
waar ik al zes jaar op een vergunning wacht. In de Pau-
luskerk krijg ik af en toe wat geld voor eten en sigaretten. 
Slapen doe ik bij vrienden. Maar nooit te lang, want ze 
zijn het snel zat. Het is zo’n zwaar leven. Mijn kunst houdt 
me op de been. Ik kan goed tekenen, ik fotografeer en ik 
acteer. Zonder verblijfsvergunning kan ik geen opleiding 
doen. Daarom leer ik het van Youtube.” 

IBRAHIM (32) 
“’S NACHTS IN DE DISCOTHEEK, OVERDAG 
IN DE PAULUSKERK”
“Een status, een baan bij Shell en een eigen woning. Ik kreeg het 
allemaal toen ik in 2001 uit Sierra Leone naar Nederland kwam. Na 
zeven jaar hard werken, hadden ze me niet meer nodig. Ze namen 
mijn vergunning af en gooiden me op straat. Mijn leven veranderde 
in één klap. Als illegaal ben je niets. Mensen zien je als oud vuil. ’s 
Nachts ben ik in de discotheek en overdag in de Pauluskerk. Het is 
er tenminste warm en ik praat met mensen.” 

Pauluskerk



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Prof.dr. W.T.M. (Willem) Molle, 

emeritus hoogleraar van de 

Erasmus School of Econo-

mics, ontving op 14 november 

2013 een eredoctoraat van 

de Universiteit van Gdánsk. 

Met deze onderscheiding be-

tuigt de universiteit haar er-

kentelijkheid voor zijn bijdra-

ge aan de vreedzame samen-

werking van staten en volken 

door de ontwikkeling van de 

Europese economische inte-

gratie te stimuleren. 

Prof.dr. J.W. (Jan Willem) van 

Strien (1954) is benoemd tot 

hoogleraar Biologische en 

cognitieve psychologie, in 

het bijzonder de psychofysi-

ologie van cognitie en emo-

tie, aan de Faculteit der Soci-

ale Wetenschappen (FSW). 

Hij was al bijzonder hoogle-

raar met dezelfde leerop-

dracht vanwege het Erasmus 

Trustfonds.

Erasmus MC

Prof.dr. E.H.H.M (Edmond) 

Rings (1964) is benoemd tot 

hoogleraar Kindergeneeskun-

de. Hij blijft ook verbonden 

aan het Beatrix Kinderzieken-

huis in Groningen.

Prof.dr. P.M.J.J. (Els) Berns 

(1954) is benoemd tot bijzon-

der hoogleraar transrelatio-

nele gynaecologische onco-

logie, vanwege de Daniel den 

Hoed Stichting.

ISS

ISS-students Widad Sayibu 

from Ghana, Gregoire Siboma-

na from Rwanda and Tasneem 

Kakal from India were official-

ly awarded their Wim Deet-

man Fellowships on Thursday 

14 November. The Wim Deet-

man Study Fund was establis-

hed in 2008, in honour of for-

mer Mayor of The Hague Wim 

Deetman. Since 2010 the WDS 

Fund has made available MA 

fellowships for study pro-

grammes related to  peace, 

law/justice and security.

Vanwege het Erasmus Trust-

fonds zijn benoemd aan het 

Erasmus MC:

Prof.dr. M. (Matthijs) de Hoog 

(1960) tot bijzonder hoogle-

raar met als leeropdracht 

‘Kwaliteit van medisch speci-

alisatie vervolgopleidingen’, 

en:

Prof.dr. V.W.V (Vincent) Jad-

doe (1974) tot bijzonder hoog-

leraar Kindergeneeskunde, in 

het bijzonder pediatrische 

epidemiologie. 

Benoemingen college van 

beroep voor de examens

Het College van Bestuur 

heeft in zijn vergadering van 

10 oktober 2013 besloten:

dr. J. van Dalen te herbenoe-

men tot plaatsvervangend lid 

van het CBE voor de periode 1 

september 2013 tot 1 sep-

tember 2016.

mw.mr. A.G.H. Klaassen te 

benoemen tot plaatsvervan-

gend lid van het CBE voor de 

periode 15 oktober 2013 tot 15 

oktober 2016.

Benoemingen Adviescommis-

sie voor de Bezwaarschriften

Het College van Bestuur 

heeft in zijn vergadering van 

10 oktober 2013 besloten de 

volgende personen te herbe-

noemen tot lid van de Ad-

viescommissie voor de Be-

zwaarschriften van de Eras-

mus Universiteit Rotterdam 

voor de periode van 1 januari 

2014 tot 1 januari 2017:

drs. V.H.M. Beerkens, mr. M.H. 

Carp, mr. C.M. Dirks, mr. C.A. 

Dubbeldam, drs. C.S.J. Sal-

laerts, mr.drs. Th.J. van Laar, 

mr. I.N. Fokma, mr. P.Th.M. de 

Haan, mr. W.J. van den Bos, 

mr.drs. W.A. Kleinjan, dr.ir. G. 

Stevens, mr. L.A.J. Baars, mr. I. 

Kooistra, dr. R. Pieterman en 

drs. J.J. Sirks (twee laatstge-

noemden op voordracht van 

het EUROPA).
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Op de vlucht in de

BEELDENDE
KUNST

Rembrandt van Rijn (1606-1669) 
Op het in 1627 vervaardigde werk treffen we Jo-
zef, Maria en het kindje Jezus ergens midden in 
de nacht tijdens hun reis. Het is niet de enige 
keer dat Rembrandt de vlucht naar Egypte af-
beeldde: hij deed dat maar liefst zes keer. Dit 
werk hangt in het Musée des Beaux-Arts in 
Tours.

Abraham Bloemaert (1564-1651) 
Een rustmomentje voor Jozef, Maria en hun baby 
tijdens hun vlucht naar Egypte. Het schilderij 
van Bloemaert uit 1632 schotelt ons een wel-
haast pittoresk tafereeltje voor: moeder die haar 
kind wat te eten probeert te geven, terwijl man-
lief het vuur aanmaakt. Lief hondje erbij, alsook 
een toch enigszins mysterieuze onbekende. Te 
zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Adriaen van der Werff (1659-1722)
Op dit schilderij houdt een tamelijk kalende Jo-
zef Maria’s hand vast om haar te ondersteunen 
terwijl ze een weg zoeken over het rotsachtige 
pad. Maria houdt de slapende Jezus tegen zich 
aan. Zijn armpje hangt slap naar beneden, ont-
spannen als een echte baby. Een intiem en te-
der tafereeltje, dat Van der Werff schilderde ter 
gelegenheid van de achttiende verjaardag van 
zijn dochter Maria.

El Greco (1541 – 1614)
La huida a Egipto, Spaans voor de vlucht naar 
Egypte, uit 1570 laat het typische, expressieve 
kleurgebruik zien van Domenikos Theotokopou-
los, of El Greco – ‘De Griek’. Hij maakte het doek 
nog voordat hij emigreerde naar het Spaanse 
Toledo. Sowieso schilderde El Greco nogal wat 
religieuze werken, niet ongebruikelijk in die tijd. 

Giotto di Bondone (1266/1267-1337) 
Dit is een opmerkelijk werk van de schilder uit 
Florence, die gezien wordt als de grote vernieu-
wer in de Italiaanse schilderkunst: er loopt nog 
een trio jongeren achter Jozef, Maria, Jezus, de 
ezel en de gebruikelijke engel aan. Nu maken 
de evangeliën wel ergens gewag van ‘broeders 
en zusters’ van Jezus, maar die kunnen, gezien  
Maria's onbevlekte ontvangenis, moeilijk al zo 

oud zijn. Het maakt deel uit van een fresco in de Scrovegni Chapel in Padua 
en kwam rond 1305 gereed.

Lucas Gassel (1500?-1568/1569)
De in Helmond geboren Van Gassel schilderde 
dit Landschap met de vlucht naar Egypte in 1542. 
Het is te bekijken in het Bonnefantenmuseum 
in Maastricht. Lucas mocht graag landschap-
pen schilderen, die hij vaak opleukte door ze te 
voorzien van mythologische of Bijbelse figuren. 
Volgens critici zijn z’n mensjes doorgaans niet 
echt briljant geschilderd.

Onbekend
In dit Winterlandschap met de vlucht naar Egypte 
zit het gezin links op het doek nog binnen, be-
schut tegen de kou, rechts zijn ze inmiddels op 
pad over het – doorgaans sneeuwvrije – traject 
Israël-Egypte. De maker van dit uit 1608 stam-
mende werk is onbekend; het bevindt zich in de 

collectie van Instituut Collectie Nederland.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571- 
1610)
Niet echt het hoogtepunt uit het oeuvre van Ca-
ravaggio, dit schilderij uit 1595. Het prille gezin-
netje houdt hier even rust, de ezel kijkt toe. Jozef 
heeft zelfs kans gezien een stukje muziek mee 
te nemen (een bewerking op Hooglied 7:6 – Wat 
ben je mooi, wat ben je bekoorlijk – door Noël 

Bauldewijn), dat hij de vioolspelende engel voorhoudt. Te zien in de Galleria 
Doria Pamphilj in Rome.

Sagrada Família, Gaudi (1852-1926)
Tja, de Sagrada Família in Barcelona, zou die 
ooit afkomen? De eerste steen werd gelegd in 
1882, en sindsdien wordt er zo’n beetje onaf-
gebroken aan gebouwd. 2026 schijnt thans de 
opleverdatum te zijn, maar dat kan zomaar en 
paar decennia later worden. Enfin, van de drie 
façades is in ieder geval de geboortefaçade aan 
de noordoostkant al een tijdje af. De voltooiing 

van de sculpturen – waaronder deze van de vlucht naar Egypte – vond zelfs 
nog plaats onder leiding van architect Gaudí himself.

Albrecht Dürer (1471-1528)
Dit schilderij vormt het tweede deel uit een 
reeks van in totaal zeven stuks, getiteld Die sie-
ben Schmerzen Mariä oftewel De zeven smarten 
van Maria. Ze ziet er inderdaad nogal vermoeid 
uit op dit door Dürer tussen 1494 en 1497 ge-
schilderde doek. Gelukkig houdt een aureoolloze 
Jozef een oogje in het zeil.

In het evangelie van Mattheüs (hoofdstuk 2) is te lezen 
hoe Jozef, Maria en de pasgeboren Jezus vluchten naar 
Egypte. Ze zijn gewaarschuwd door een engel over de 
op handen zijnde kindermoord van Bethlehem (op last 
van koning Herodes). De vlucht vormde eeuwenlang een 
bron van inspiratie voor generaties schilders.
tekst Gert van der Ende
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