
Leven met een stempel 

Hadj is illegaal in Nederland. Al sinds 2002. De geboren Algerijn huurt een klein kamertje ergens in Utrecht. 
Om rond te komen knapt hij oude fietsen op en verkoopt ze door met wat winst. Rechten heeft hij niet, 
daarom overweegt hij terug te keren naar Algerije. ‘Elke week als ik met mijn moeder Skype, vraagt ze 
daar om’, zegt Hadj.  

In een gezin met tien kinderen is Hadj (1974) de jongste. Hij groeit op in een klein bergdorpje in de buurt 
van Tiaret, een stad in het noorden van Algerije. De familie van Hadj heeft het niet gemakkelijk. Zijn 
ouders hebben een stuk land waarop ze groenten verbouwen. De oogst proberen ze te verkopen in 
dorpen in de buurt. Hadj gaat overdag naar school en helpt in de avond mee op het land. Hoewel het 
gezin weinig spullen heeft, zorgen zijn ouders goed voor Hadj. Zij zien in dat een goede opleiding voor 
hun kinderen de enige manier is om aan de armoede op het platteland te ontsnappen. Daarom gaat Hadj 
lange tijd naar school. Een aantal jaar woont hij in een internaat. Omdat hij een belangrijk examen niet 
haalt, valt hij op zijn achttiende buiten de boot. Hij keert terug naar het platteland. Niet lang daarna 
verhuist hij met zijn ouders en een broer die nog thuis woont naar Tiaret. De Algerijnse burgeroorlog die 
begin jaren negentig begint, zorgt voor een onveilige situatie op het platteland. ‘De overheid wilde ons 
wapens geven zodat wij ons konden beschermen tegen de islamitische groeperingen, die in opstand 
kwamen. Andere hulp van de overheid kregen we niet. Daarom was het beter om naar de stad te gaan.’ 

Hadj probeert daar geld te verdienen en start een klein bedrijf dat handelt in autobanden. Zijn zaak komt 
niet van de grond en na vijf maanden is hij failliet. Hadj besluit de dienstplicht niet langer te negeren en 
gaat het leger in. Twee lange jaren loopt hij in het leger rond. Leuk heeft hij het niet. ‘We werden 
behandeld als slaven. Kwam je een keer te laat, dan werd je meteen geslagen. Gelukkig hoefden wij niet 
mee te vechten of te schieten, maar het was een enge periode. Eigenlijk heb ik twee jaar van mijn leven 
weggegooid.’ 

Net als Hadj het leger verlaat overlijdt zijn vader. Omdat hij nog altijd geen zicht heeft op werk en een 
bestaan zonder armoede, besluit hij zijn geluk in Europa te gaan beproeven. ‘Mijn moeder vond het 
jammer dat ik uit Algerije vertrok. Maar het was beter voor me om te gaan, want daar zou mijn situatie niet 
veranderen.’ Via een nicht die in Frankrijk woont regelt hij een visum waarmee hij een aantal landen van 
Europa in kan. Met de boot gaat hij naar Spanje. Na acht uur varen komt hij aan in Alicante.  

Zijn periode in Spanje is niet gemakkelijk. ‘Mijn leven in Spanje was zwaarder dan dat in Algerije. Ik had 
vaak geen geld, had daardoor soms geen eten en sliep op straat. Teruggaan naar Algerije was geen optie, 
daar zou ik ook niets hebben. Bovendien zouden mensen mij dan belachelijk maken.’ Hadj heeft een 
Algerijnse vriend die in Nederland woont en zet de stap; hij gaat naar Nederland. In 2002 komt hij er aan. 
Hij verblijft twee jaar bij zijn vriend en werkt in een poelierbedrijf. Hadj leert de beginselen van de 
Nederlandse taal en heeft een fijne tijd. ‘Ik was verantwoordelijk voor iets en maakte echt deel uit van een 
gemeenschap. Dat gaf een voldaan gevoel.’ 

In 2004 besluit hij alsnog asiel aan te vragen, omdat je met een verblijfsvergunning nu eenmaal meer 
rechten hebt en je vrijer kan bewegen. Hij meldt zich bij de politie in Amsterdam en doet alsof hij net in het 
land is. Uiteindelijk komt hij in het asielzoekerscentrum in Ter Apel terecht en hoopt op een 
verblijfsvergunning. Hadj krijgt deze niet. ‘Omdat ik wist dat je als Algerijn vrijwel geen kans maakte op 
een verblijfsvergunning, verzon ik een verhaal. Zoals bijna iedereen dat deed. Mijn verhaal werd wel 
geloofd, maar ik kon niet aantonen waar ik vandaan kwam. Ik had namelijk geen enkel bewijs.’ Hadj raakt 
uitgeprocedeerd. Hij besluit zelf naar België te gaan om daar werk te zoeken en zijn Nederlands te 
verbeteren.  

In 2008 keert hij terug naar Nederland. Op de grens moeten de mensen in zijn bus hun papieren laten zien. 
Hadj kan geen geldig legitimatiebewijs overhandigen en wordt opgepakt. Negen maanden zit hij in een 
detentiecentrum in Zeist, waar hij een kamer deelt met iemand anders. ‘De Nederlandse overheid wilde 
ervoor zorgen dat ik vrijwillig terug zou keren naar Algerije. Maar dat wilde ik niet. Ik wist hoe mensen in 



Algerije leven en dat is niet het goede leven. Het is er heel oneerlijk. Iedereen neemt er een hapje van de 
ander. Dat is geen barmhartigheid. Als je geld hebt zien mensen je staan. Als je dat niet hebt zien ze je als 
een insect.’ 

Na negen maanden wordt Hadj vrijgelaten. Er wordt hem 48 uur gegeven om Nederland te verlaten, 
anders zou hij weer de status van illegaal krijgen. Hadj blijft en kiest voor een leven waarin hij een stempel 
krijgt opgeplakt. Illegaal, staat er op die stempel. Waar hij ook gaat, Hadj blijft de angst hebben dat hij 
opgepakt kan worden en weer achter de tralies belandt.  

Sinds begin 2013 is hij in Utrecht. Een tijdje slaapt hij in de nachtopvang, maar omdat hij  illegaal in 
Nederland is heeft hij geen recht op opvang. Hij zoekt en vindt een klein kamertje ergens in Utrecht, waar 
hij een huis deelt met een huisbaas en een andere man zonder verblijfsvergunning. Per maand betaalt hij 
250 euro. Dat geld sprokkelt hij bijeen door oude fietsen op te kopen, te repareren en met een klein beetje 
winst door te verkopen. ‘Soms krijg ik ook van iemand een oude fiets. Iedere dag om negen uur ga ik aan 
de slag. Het is moeilijk voor me om zonder verblijfsvergunning te leven, maar ik concentreer me op mijn 
fietsen en hoe ik twintig euro kan verdienen.’ Toch lukt het Hadj om gelukkig te zijn. ‘Ik probeer om 
tevreden te zijn. Het kan altijd slechter, andere mensen zijn bijvoorbeeld chronisch ziek en ik ben gezond. 
Als ik echt stress voel, probeer ik daar aan te denken. Maar ik besef ook dat ik nergens recht op heb en 
dat is zwaar.’ 

Daarom overweegt hij terug te keren naar Algerije. ‘Het land mis ik niet. Mijn familie, die mis ik. Ik heb veel 
contact met mijn moeder, die gelukkig nog leeft. Een paar jaar geleden wilde ik absoluut niet terug, maar 
nu heb ik wel een andere mening. Ik wil mijn leven niet op deze manier leven, zo zonder eigen huis, gezin 
en werk. Nu wil ik nog twee jaar proberen hier iets op te bouwen. Lukt dat niet, dan keer ik echt terug 
naar Algerije. Als ik mijn leven over mocht doen, dan was ik nooit uit Algerije vertrokken. Dan had ik er 
daar voor gevochten om een bestaan op te bouwen en had ik nu vast een huis en een gezin gehad. Ja, 
daar droom ik over, een huisje en een gezin….’ 
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Het was een zware dag 

Het was een zware dag 

de dag dat ik vetrok en afscheid nam 

van de hele familie en goede  vrienden 

Mijn moeder dacht dat ik niet lang in Europa zou blijven 

En dat ik de rest van mijn leven  

zou doorbrengen in mijn dorpje 

Maar het loopt niet altijd zoals je verwacht 

Ik die dacht dat Europa het paradijs was 

verliet mijn dorp en emigreerde naar Nederland 

 

Het was een zware dag 

de dag van mijn aankomst 

 

Men bracht mij naar een asielzoekerscentrum 

Na een tijd werd ik ook in de gevangenis gegooid 

Als een crimineel behandeld 

Dat is waar ik besefte dat democratie 

slechts een mooie droom is 

die nooit echt heeft bestaan 

 

 

 


