
“Er is bijna altijd ook een probleem als er van buiten om hulp gevraagd wordt”  

We worden overspoeld met nieuws over vluchtelingen. Alleen om die reden lijkt het al of we 
helemaal overlopen worden door vluchtelingen. We bespreken alle 33 kanten van het 
probleem en we hebben begrip voor mensen die in vluchtelingen vooral potentiële 
verkrachters zien of op zijn minst economische profiteurs. Maar we vergeten het eigenlijke 
probleem: de meeste vluchtelingen hebben nauwelijks een keuze: als ze veiligheid en een 
toekomstperspectief willen, kunnen ze niet in hun land blijven. Die zoeken ze elders en soms 
ook bij ons. 

Het is deprimerend als je bedenkt dat in zo’n groot deel van de wereld niet meer valt te leven 
vanwege oorlog, onderlinge haat, terreur of troosteloze armoede. Nu is de aandacht vooral 
gericht op het Midden-Oosten maar ook in een groot deel van Afrika spelen zich nog steeds 
dagelijks ten hemel schreiende taferelen af; ze zijn alleen niet in het nieuws omdat het 
journalistenleger zich daar nu niet mee bezig houdt. De mensheid zou niet mogen toestaan, 
wat er allemaal gebeurt. Het is de schaal die het onbevattelijk en bijna onoplosbaar maakt. Ik 
denk dat de oorzaken dieper liggen dan we beseffen maar heb de oplossing ook niet. Ik weet 
wel dat vele vluchtelingen afhankelijk zijn van onze hulp en gastvrijheid. Ik voel me 
beschaamd en weet er eigenlijk geen raad mee. 

Een waar gebeurd verhaal uit onze familie maakt het ‘vluchteling zijn’ tastbaar. 

”Ik ben de jongste van elf kinderen en was nog niet geboren toen zich het volgende afspeelde. 
In 1944 moest mijn moeder met tien kinderen worden geëvacueerd uit Lent vanwege de strijd 
om de Waalbrug in Nijmegen. Mijn vader moest blijven op het “manneneiland” omdat hij een 
rol speelde bij het in bedrijf houden van de elektriciteitscentrale van de PGEM. In 
spoorwegwagons werden zij op transport gesteld naar België. Mijn moeder in een aparte 
wagon bestemd voor moeders met heel kleine kinderen; mijn jongste zus van drie maanden 
kreeg nog borstvoeding en dat kon niet in het openbaar. De paniek sloeg pas echt toe toen een 
aantal treinwagons werd afgekoppeld en de negen kinderen mama kwijt waren en mama haar 
negen andere kinderen. Het kwam uiteindelijk weer in orde maar het waren meer dan bange 
uren. Herenigd bij hun eindstation moesten ze in het donker net als iedereen nog een flink 
eind lopen; de twee oudsten droegen de veilingkist met daarin mijn jongste babyzusje. Dat 
eentje die kist even losliet zodat zij over straat rolde is achteraf gezien bijna bijzaak. Na 
aankomst in Hasselt moest iedereen ergens worden ondergebracht; er waren geen 
opvangcentra. Niemand wilde mama met haar tien kinderen. Zij bleven als laatste staan. 
Uiteindelijk heeft de pastoor zich over hen ontfermd. Zij mochten naar de pastorie maar tegen 
de zin van de twee ‘pastoorsmeiden’. Eén daarvan kon het niet nalaten te zeggen: “in België 
krijgen alleen konijnen zoveel jongen.” Ze kregen nauwelijks fatsoenlijk te eten en hadden het 
de eerste nachten vreselijk koud. Ze ontdekten dat er meer dan voldoende gestikte dekens in 
de kasten aanwezig waren. Pas op last van de pastoor werden die te voorschijn gehaald. Het 
eten werd beter toen de twee dames ontdekten dat Mama heel goed kon koken en een win-
win-situatie ontstond. Toen zij de ‘leiding had gekregen’ over de voedselvoorziening was er 
ondanks alle zorgen weer sprake van een menswaardig bestaan.”  
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Een hint: 



Zondag 22 november a.s. is er in Cuijk een manifestatie georganiseerd door 
Vluchtelingenwerk Cuijk. Dan treedt in de schouwburg ook het Nederlands Blazersensemble 
op; dat bekende ensemble bestaat bijna geheel uit voormalige vluchtelingen of asielzoekers. 

  

 


