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azzia’s, bombardementen, chaos en 
wanhoop hebben een stempel op 
mijn leven gedrukt. De kogels vlo-
gen ons letterlijk om de oren. Toch 
had ik tot mijn elfde jaar een geluk-
kige, onbezorgde jeugd bij mijn 
moeder in Asmara, Eritrea. Ik was 

haar enige kind, ze voedde me op samen met haar 
Italiaanse werkgeefster. Toen mijn moeder van-
wege werk naar Italië vertrok, kon ik vanwege de 
immigratieregels niet mee en kwam ik op een 
kostschool terecht. Kort daarna braken in 1974 
hevige gevechten uit tussen Eritrese bevrijdings-
troepen en Ethiopische soldaten. Wij zaten met de 
nonnen midden in het oorlogsgeweld omdat 
naast de school een militair fort lag. Het was een 
verschrikkelijke tijd. Van de drieënhalf miljoen 
Eritreeërs wisten er ruim een miljoen aan de oor-
log te ontkomen – en ik was een van hen. 
Na zware ontberingen, zoals een voettocht van 
drie dagen door de bergen en een verblijf in een 

als ik mijn ervaringen vergeleek met wat ik van 
anderen hoorde: was het eigenlijk wel zo erg 
wat ik had meegemaakt? Ik weet nog dat een 
ambtenaar in de pauze koffie voor me ging ha-
len en dat ik compleet in verwarring was: deze 
man die zo aardig tegen me deed, had ik kei-
hard horen uitvaren tegen een vluchteling die 
hij niet vertrouwde. Ik leerde inzien dat geen 
mens eenduidig uitsluitend goed of slecht is. 
Als het om vluchtelingen gaat, balanceer je 
voortdurend tussen verschillende waarheden 
en werelden. Omdat ik de Nederlandse regelge-
ving en de geschiedenis wilde begrijpen, ben ik 
rechten gaan studeren. Sinds negen jaar ben ik 
lid van de Commissie Gelijke Behandeling die 
anderhalf jaar geleden is overgegaan in het 
College voor de Rechten van de Mens.’

Tweede exodus 
‘Eritrea was tussen 1961 en 1991 verwikkeld in 
een onafhankelijkheidsoorlog met Ethiopië. 

VN-vluchtelingenkamp in Soedan, lukte het om 
met drie vriendinnen Europa te bereiken. Uit-
eindelijk kwam ik in de winter van 1979 aan in 
Nederland, anderhalf jaar nadat ik uit Eritrea 
was vertrokken. Ik was zeventien. Destijds werd 
je na het aanvragen van asiel automatisch lid 
van de Nederlandse samenleving en kwam je in 
aanmerking voor een bijstandsuitkering. Vluch-
telingenWerk regelde een gastgezin voor me in 
het Friese dorp Hardegaryp. Aardige mensen, 
betrokken en gelovig, maar ik kreeg het met ze 
aan de stok nadat ik in één middag al mijn 
kleedgeld had uitgegeven. Ze vonden mijn 
koopgedrag niet in overeenstemming met wat 
je van een vluchtelinge uit een arm land ver-
wacht. Tweedehands spul was goed genoeg; de 
nieuwe trui waar ik zo blij mee was, moest te-
rug naar de winkel. Als opstandige puber vond 
ik dat onbegrijpelijk. Ik had recht op een uitke-
ring, ik had bewezen dat ik in staat was om mijn 
lot in eigen hand te nemen en na alles wat ik 

had meegemaakt, mocht ik niet zelf beslissen 
hoe ik mijn geld uitgaf. Achteraf denk ik dat die 
reactie van dat gastgezin paste in de zuinige le-
vensstijl van destijds.’

Grimmiger
‘Binnen een half jaar woonde ik op mezelf in 
Amsterdam. Ik wilde zo snel mogelijk Neder-
lands leren en hier mijn weg vinden. In de jaren 
tachtig kenden we nog geen Schengen-akkoord 
of Verdrag van Dublin. Sindsdien is het beleid 
in Nederland grimmiger geworden, maar mijn 
ervaring is dat veel burgers nog steeds een 
open hart hebben. Waar de anonieme vluchte-
ling de kans krijgt om als mens gezien te wor-
den, ontstaat begrip en verbondenheid.
In Nederland woonde ik tien jaar lang als tolk 
gesprekken bij tussen vluchtelingen en ambte-
naren. Ik zat me regelmatig te ergeren aan de 
scepsis en het ongeloof waarmee de verhalen 
werden aangehoord. Ik begon zelfs te twijfelen 
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‘ Als het om vluchte-
lingen gaat, balan-
ceer je voortdurend 
tussen verschillende 
waarheden en 
werelden’

Juriste Domenica Ghidei (50) 
vluchtte als puber uit Eritrea. 
Bij de ramp bij Lampedusa 
kwam haar neef om.

door Rudie Kagie foto’s Adrie Mouthaan en privéarchief
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Met de vestiging van de autonome staat Eritrea 
leek de vrede bezegeld, maar er was absoluut 
geen sprake van een democratische rechtsorde. 
Intussen was de euforie over recht op zelfbe-
schikking zo groot, dat tienduizenden mensen, 
onder wie mijn moeder, terugkeerden naar Eri-
trea. Toen ik haar daar in 1991 opzocht, ont-
moette ik voor het eerst mijn neefje Helewi die 
aan haar zorg was toevertrouwd. Een zorgzaam 
ventje dat boodschappen deed en het ontbijt 
klaarzette. Zijn moeder was gestorven bij zijn ge-
boorte. Eritrea kent het systeem van extended fa-
milies die vanuit een diepe verbondenheid hun 
verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Hele-
wi zal toen een jaar of tien geweest zijn, onge-
veer even oud als mijn dochter, die ik bij me had. 
Helaas, de vrede waar we tientallen jaren op 
hadden gewacht, bleek van korte duur. Vanaf 
1998 liepen de spanningen met Ethiopië op. Er 
brak opnieuw oorlog uit en er kwam een twee-
de exodus op gang. 
Eritrea is een agrarische samenleving. Het boe-
renleven is er weerbarstig en hard, zonder de 
moderne technieken waar de boeren zich in 
het Westen van bedienen. Helewi was nodig op 
de boerderij om zijn vader te helpen, maar hij 
sloot zich zonder overleg met zijn familie vrij-
willig aan bij het Eritrese leger. Mijn moeder 
was wanhopig. Ze is hem met de bus en te voet 
achterna gereisd, maar hij liet zich niet overha-
len om terug te keren. Hij wilde vechten voor 
zijn vaderland. Toen hij de strijd uiteindelijk 
opgaf, was de situatie zo rampzalig dat hij be-
sloot om naar het buitenland te vluchten. In 
Eritrea neem je zo’n besluit nooit alleen, maar 
altijd in overleg met de familie. Er wordt in ge-
zamenlijk overleg een plan opgesteld, bijvoor-
beeld dat een neef, broer of oom in het buiten-
land een winkeltje zal beginnen. Het benodigde 
startkapitaal brengen de familieleden samen 
op. Ik had contact met een oudere broer van 
Helewi die na lange omzwervingen in een VN-

vluchtelingenkamp in Israël terecht was geko-
men. Hij wist me te vertellen dat Helewi naar 
Soedan was gevlucht en van plan was om door 
te reizen naar Europa. Dat leek ons, neven en 
nichten in ballingschap, geen goed idee. Daar-
om spraken we met Helewi af dat hij een win-
keltje of een taxibedrijf in Oeganda zou begin-
nen. We zouden hem financieel helpen. Zijn 
broer in Israël heeft geld gestuurd zodat hij 
Soedan kon verlaten, richting Oeganda. 
Achteraf bleek dat Helewi dat bedrag heeft ge-
bruikt om naar Libië te gaan. Van daaruit wil-
de hij de Middellandse Zee oversteken naar Ita-
lië. Doe dat alsjeblieft niet, smeekte zijn broer. 
Iedereen raadde het af. Er waren al heel wat 
van die wrakke bootjes met vluchtelingen ver-
ongelukt. Helewi ging toch. Het geld van zijn 
broer om in vrijheid een nieuwe toekomst op 
te bouwen, werd zijn dood. De poging om zich-
zelf te redden, draaide uit op zijn ondergang. 
Vijfenzeventig Eritreeërs vonden op zee de 
dood. De vijf die het overleefden, werden drie 
weken na hun vertrek uit Libië opgepikt door 
de Italiaanse kustwacht. Ze vertelden dat na-
dat de brandstof van hun twaalf meter lange 
opblaasboot was opgeraakt, de ene na de an-
dere opvarende was gestorven door honger, 
dorst en uitputting. Hun lichamen werden 
overboord geduwd. Helewi werd nooit terug-
gevonden. Dit drama speelde zich af in augus-
tus 2009. Helewi werd 28 jaar.’
 
Beschaving
‘En het houdt niet op. Inmiddels zijn honderden 
Afrikaanse vluchtelingen op zee verdronken. 
Vorige maand kwamen bij de scheepsramp 
voor de kust van Lampedusa weer 350 opvaren-
den om het leven. De jongste broer van de peet-
vader van mijn zoon behoorde tot de slachtof-
fers. Ik volg het nieuws op de televisie, ik lees de 

debatten in de krant en sociale media. Zelfs bin-
nen mijn netwerk vroeg iemand zich af of alle 
Afrikanen die bij deze tragedie om het leven 
kwamen wel échte vluchtelingen waren. Ik vind 
dat zo’n onzinnige vraag. Als een boot met wan-
hopige mensen dreigt te zinken, kun je dat on-
derscheid tussen echte en nep-vluchtelingen 
niet maken. Het wil er bij mij niet in dat iemand 
zijn leven op het spel zet omdat hij hier in een 
Maserati wil rondrijden. Iemand die wegtrekt 
uit een land met een falende overheid, waar 
mensenrechten worden geschonden, zou ik 
geen economische vluchteling willen noemen. 
Mensen raken op drift als elk perspectief ont-
breekt en ze nergens terecht kunnen als ze zorg 
of bescherming nodig hebben.
Gisteren was ik op bezoek bij iemand op hoog 
niveau die zei: maar we kunnen toch niet ie-
dereen hier op de stoep hebben? Ik snap de 
angst, die neem ik serieus. De zuidgrens van 
Nederland ligt niet meer bij Limburg, maar er-
gens bij de Middellandse Zee. Ons land moet 
internationale regels en verdragen naleven en 
dat vraagt om offers. De meeste vluchtelingen 
worden al in de buurlanden in de regio opge-
vangen. Ik was onder de indruk van de speel-
film Terraferma waarin arme Siciliaanse vissers 
zich dwars tegen de voorschriften in over boot-
vluchtelingen ontfermen vanwege hun be-
roepscode: iemand in nood moet je redden. Als 
de wil er is, zijn er veel mogelijkheden om te 
helpen. Vanuit het oogpunt van beschaving en 
respect voor menselijke waardigheid vind ik 
dat onze verantwoordelijkheid. Ik geloof nog 
steeds in dat prachtige Nederlandse gezegde: 
waar een wil is, is een weg.’ n

‘ Hun lichamen 
werden overboord 
geduwd. Helewi 
werd nooit terug-
gevonden’

Boven: een krans op zee voor de 
slachtoffers van de scheepsramp 

bij Lampedusa. Rechts: Domenica 
Ghidei zit nu in het College voor de 
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