
ben
Tijdens haar werk voor unhcr zag Christelle 

van Rosmalen hoe vluchtelingen soms jarenlang 
zonder thuis moeten overleven. Een gesprek over 

idealisme, nuchterheid en het vertekende imago van de 
vluchteling: ‘De waarheid is: ze zijn net als jij en ik.’  

— interview sarah meuleman, fotografie paul bellaart

Christelle van Rosmalen (34) woont in Zwitserland, maar in de taxirit naar 
het interview hoort ze waar ze waarschijnlijk binnenkort als protection officer 
wordt gestationeerd: in Kenia. Van Rosmalen: ‘Om de twee tot vijf jaar rou-
leer je binnen de United Nations High Commisioner for Refugees (unhcr). 
Je solliciteert naar beschikbare plekken, maar de organisatie beslist uiteinde-
lijk waar je wordt geplaatst.’ En dus verhuist Van Rosmalen over twee maan-
den van het vreedzame Genève naar de onrustige oostgrens van Kenia, het 
land met het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Een hele omwenteling? 
Van Rosmalen: ‘Het hoort nu eenmaal bij mijn vak. Ik hou van het migreren, 
het zit in mijn bloed. Ik pas me vrij makkelijk aan; een nieuwe plek wordt 
snel een thuis. Als ik na al deze reizen mijn leven alleen in Nederland zou 
doorbrengen, zou ik het gevoel hebben dat ik heel veel mis.’
  Als resettlement officer hielp ze vijf jaar lang vluchtelingen die niet meer in 
het kamp kunnen blijven, maar ook niet terug kunnen naar het land van her-
komst. Van Rosmalen: ‘Er is een duidelijk protocol met voorwaarden waaraan 
de vluchtelingen moeten voldoen. Als ze geen kant op kunnen, bestaat er een 
procedure waarbij ze kunnen worden opgenomen door welvarender landen als 
Canada, de vs en landen in Europa.’ 
Had de unhcr de enorme omvang van de huidige vluchtelingencrisis zien 
aankomen?
‘De crisis is niet nieuw, maar vorig jaar zagen we de getallen snel toenemen. 
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géén
idealist

‘Ik
We hadden niet verwacht dat het zo vreselijk snel zou 
gaan. Dit jaar zetten 400.000 vluchtelingen voet aan 
wal in Griekenland alleen al, een land dat de lasten van 
de eigen bevolking niet eens kan dragen.’ 
In de media gaat het vooral over Syrische vluchtelin-
gen. Het land is al jaren onrustig, waarom neemt het 
probleem nu pas grote vormen aan? 
‘Ook de gedwongen migratie uit Syrië is al veel lan-
ger aan de gang, maar de sluis is de laatste tijd breder 
geworden, de mensensmokkelaars zijn beter geïnfor-
meerd, hebben betere routes en houden elkaar met 
mobiele telefoons op de hoogte van obstakels. Door 
hen vindt een groter aantal vluchtelingen de weg naar 
Europa en dus ook naar veiligheid. De afgelopen vier 
of vijf jaar hebben vooral de Syrische buurlanden veel 
vluchtelingen opgevangen. Turkije heeft ongeveer 
twee miljoen vluchtelingen geaccepteerd, Libanon 
meer dan een miljoen; daar lijkt een grens bereikt.’ 

Artsen en advocaten
Miljoenen vluchtelingen, een land overrompeld door 
migranten; het is een doembeeld dat in Nederland 
door pvv-leider Geert Wilders breed wordt uitgemeten 
in de media. Van Rosmalen: ‘Dat is niet erg realistisch. 
Nederland heeft aangekondigd zo’n tweeduizend ex-
tra asielzoekers op te vangen, dat is een schijntje ten 
opzichte van de Nederlandse bevolking. We hebben 
het goed hier in Nederland. Die toestroom kunnen we 
aan, we zijn rijk genoeg.’ 
Waarom hoor je dat geluid zo weinig in de media?
‘De vluchtelingencrisis is een complex en genuanceerd 
verhaal. Ik begrijp de angst wel, om overspoeld te ra-
ken door een vreemde cultuur. Maar in werkelijkheid 
zijn de aantallen bijzonder relatief.’ 
 Als alle vier miljoen vluchtelingen asiel zouden 
krijgen binnen de eu, wat hoogst onrealistisch is, 
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‘Ik raak niet 
gauw van slag. 
Sommigen 
zullen zeggen 
dat ik hard ben, 
anderen zullen 
zeggen: sterk’
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zullen bereiken, doen dat alleen omdat het hun laatste strohalm is in de hoop op 
een menswaardiger bestaan.’ 
De foto van het driejarige Syrische jongetje Alan Kurdi dat aanspoelde op een 
Turks strand heeft veel ophef veroorzaakt in de media. 
‘Ja, dat heeft een grote impact gehad. Er zijn inmiddels zelfs konvooien met 
hulpgoederen in zijn naam. De crisis kreeg een gezicht, dat mensen diep heeft 
geraakt.’
We zien veel burgerinitiatieven, waarom zet de overheid zich niet harder in?
Ze knikt: ‘Dat is een goede vraag. Ik vermoed ergens uit angst voor de eigen be-
volking, angst om stemmen te verliezen bij de volgende verkiezingen. De unhcr 
is voornamelijk afhankelijk van wat de overheden vrijwillig doneren, dus voor 
ons is het belangrijk dat ook zij doordrongen raken van de ernst en omvang van 
dit probleem.’
 Tijdens haar werkzaamheden heeft Van Rosmalen vele vluchtelingenkam-
pen bezocht: ‘Elk kamp is anders; soms zijn de huizen van steen, soms zijn er 
grote containers die als woning worden gebruikt. In Botswana, waar ik twee 
jaar gewerkt heb, is het nog eenvoudiger, daar staan hutten van stokken, blade-
ren en stukken plastic zeil. Ook wonen steeds meer vluchtelingen in stedelijke 
gebieden, omdat daar meer werkgelegenheid is. Veel mensen veronderstellen 
dat vluchtelingen tijdelijk in een kamp verblijven, maar in werkelijkheid blijven 
gezinnen er soms tien, vijftien jaar wonen. De kampen worden dorpen, met al-
les wat daarbij hoort: winkeltjes, een kapperszaak, een restaurant – alles met 
minimale middelen en veel creativiteit gemaakt. Het is er lang niet altijd veilig. 
Soms is er een buurtwacht of een nachtpatrouille. Het is geen plek om lang te 
verblijven, en toch gebeurt het vaak. Ik heb gewerkt met een Somalisch gezin dat 
drie kinderen in het vluchtelingenkamp op de wereld heeft gezet. Hun kinderen 
kenden geen andere werkelijkheid dan die binnen de muren van het kamp.’

dan zou de moslimpopulatie in de eu nog maar 
stijgen van vier naar vijf procent. Sommige poli-
tici doen ons graag anders geloven. Van Rosma-
len: ‘Uiteindelijk gaat het niet om getallen, maar 
om mensenlevens. Een van de grote problemen 
is het vertekende beeld dat heerst van de vluchte-
ling. De angst dat elke vluchteling een onopgeleide 
moslim is die kwaad in de zin heeft, is volkomen 
ongegrond. Juist inwoners die het vóór de burger-
oorlog goed hadden; mensen met een diploma en 
een goede baan, kunnen het zich veroorloven om 
de dure smokkelaars te betalen. Syrische vluchte-
lingen zijn vaak arts, advocaat, wetenschapper of 
ondernemer. Niet allemaal, natuurlijk, maar het 
beeld van de arme, sjofele gelukszoeker-zonder-
opleiding klopt niet. Als men op het journaal ziet 
dat het vooroordeel niet klopt, ontstaat daar weer 
ophef over. Er was grote verbazing over het feit dat 
veel vluchtelingen een mobiele telefoon gebruiken. 
Maar waarom is dat raar? Als jij je huis zou moeten 
verlaten om een barre tocht te maken, zou je toch 
ook je telefoon meenemen?’ 

Met minimale middelen 
Ze vertelt over Syrië: ‘Tien jaar geleden nog was 
Damascus het Parijs van de Oosterse regio. Syrië 
was een redelijk welvarend land met universiteiten, 
ziekenhuizen, een rijke cultuur. Door de politieke 
chaos en het geweld zagen burgers zich genood-
zaakt hun woning te verlaten. Je moet goed begrij-
pen: zoiets doe je niet vrijwillig. Je huis en haard 
achterlaten, alles wat je jarenlang hebt opgebouwd; 
die mogelijkheid grijp je alleen aan als je écht geen 
andere uitkomst ziet. Gezinnen die in boten stap-
pen zonder te weten of ze hun bestemming levend 

‘Als ik keihard 
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‘Het gaat niet 
om getallen, 
het gaat om 
mensenlevens’

Emotioneel schild
‘Toen ik gestationeerd was in Kameroen hadden 
we soms niet voldoende voedsel om uit te delen of 
niet genoeg zeil, dat is enorm frustrerend. Maar 
mensen zijn zo dankbaar met alles wat ze kunnen 
krijgen. Het kamp in Kameroen lag vlak aan een 
rivier die de landsgrens met de Centraal-Afri-
kaanse Republiek markeerde. Ik zag daar mensen 
wadend door het water aankomen, hun weinige 
bezittingen boven het hoofd getild. De vrouwen 
gingen na de overtocht nog snel hun gezicht was-
sen, zorgen dat ze er fatsoenlijk uitzagen bij bin-
nenkomst in het kamp. Die waardigheid hebben 
we allemaal, ook de vluchteling.’
Hoe ga je om met het leed dat je tijdens je werk-
zaamheden ziet?
‘Ik ben heel nuchter; dat is een kracht die ik in 
mijn werk zeker kan gebruiken. Ik heb een gezon-
de dosis common sense, raak niet gauw van slag. 
Sommigen zullen zeggen dat ik hard ben, anderen 
zullen zeggen: sterk.’ 
Heb je een afstand, een emotioneel schild nodig 
in je vak?
‘Soms wel. Ik kom in vluchtelingenkampen waar 
mensen om me heen letterlijk liggen te sterven. Ik 
zie hongerige kinderen en weet dat ik ’s avonds kip 
met rijst krijg voorgeschoteld. En dan nog kan ik 
zeuren dat het elke dag wéér kip met rijst is. Dat 
voelt krom. Ik heb vluchtelingen zien leven in om-
standigheden waarvan ik denk: ik zou hun moed 
niet hebben, ik zou het zo niet redden.’ 
 Ze vertelt over een twaalfjarig meisje dat met 
haar jongere broertje en neefje aankwam in het 
kamp in Kameroen: ‘Ze waren doodmoe, uitge-
hongerd. Vader en moeder waren vermist. Tante 
was dood. Ze hadden niemand, behalve zichzelf 
en elkaar. Twee maanden hadden ze gelopen, twee 
maanden, élke dag. Kun je je dat voorstellen? Eten 
scharrelden ze bij elkaar, ze zochten elke nacht 
een veilige slaapplek en hebben zo uiteindelijk het 

vluchtelingenkamp bereikt. Die overlevingsdrang, die kracht, dat kennen wij 
niet meer. We zijn allemaal soft geworden. Dat is niet erg, als we het maar besef-
fen. Ik praat hier met jou boven sushi en garnalenkroketjes. Ik kan klagen dat 
de kroketjes koud zijn, en dat doe ik soms ook. Maar ik besef hoe relatief mijn 
rijkdom is. Ik ben in Noordwijk geboren, maar het had net zo goed Damascus 
kunnen zijn. Dan was ik nu misschien zelf op de vlucht. Als die vierhonderd-
duizend vluchtelingen die in Griekenland aankwamen allemaal Nederlanders 
waren geweest, hadden we een manier gevonden om ze op te vangen. Maar 
omdat vluchtelingen ánders zijn, is het plots een heel ándere situatie. Terwijl de 
waarheid is: ze zijn net als jij en ik.’ 
 Een ober komt langs om te vragen of alles naar wens is. We knikken wat 
ongemakkelijk. Kijken naar onze volle borden en het beleefde gezicht van de 
ober. Als hij weg is, zegt ze: ‘Natuurlijk begrijp ik de scepsis wel. Vorige week 
was ik met mijn moeder op een markt in Wassenaar. Ik zag een Afrikaans gezin, 
vader, moeder en hun zoontje van rond de vijf, ze waren friet aan het eten en 
toen ze klaar waren, zwierden ze het lege zakje op de grond. Dan denk ik: moet 
dat nou? Loop even naar de prullenbak! Tegelijkertijd weet ik hoe het voor ze is; 
wat maakt zo’n zakje uit als je de hele dag alleen maar bezig bent met overleven?’
Moet je idealistisch zijn om jouw baan te kunnen uitvoeren?
‘Ik hou van mijn baan, hij past bij me, of ...,’ ze lacht. ‘... ik pas bij de baan. 
Maar ik ben absoluut geen idealist. Dat heeft volgens mij geen enkele zin. Als ik 
keihard werk en mijn hersenen goed gebruik, kan ik een klein verschil maken. 
Daar doe ik het voor.’ —
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