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Verborgen levens 

Ze wonen en werken bij ons om de hoe!< en toch 

weten wij niets van wat zij meemaken - de verbor

gen Amsterdammers. In opdracht van het Amster

dams Fonds voor de Kunst fotografeerde ik in 1993 

een jaar lang illegalen in Amsterdam. De gefotogra

feerden zijn om allerlei verschillende redenen naar 

Nederland gekomen. Sommigen omdat ze in hun 

eigen land daadwerkelijk gevaar liepen, anderen 

omdat ze het daar niet konden uithouden. Velen 

kwamen om hier een beter bestaan op te bouwen -

soms voor henzelf, vaal< voor hun familie. En enke

en_kwamen . .uit een zucht naar avontuur. Ik dacht 

soms, er zijn zoveel soorten illegalen als er illegalen 

zijn. Het enige dat ze gemeen hebben, is dat ze geen 

papieren hebben. ■ 

In de flat van een bevriende illegaal ontmoet ik de man bij 

wiens zaak ik aanwezig was. Hijzelf was niet verschenen. 

"Hoe is het afgelopen?" vraag ik. Hij reageert niet. Even 

later verneem ik dat hij twee dagen tevoren heeft gehoord 

dat zijn vrouw in Sierra Leone door rebellen gevangen is 

genomen en dat ze zijn twee kinderen hebben vermoord. 

Sindsdien eet hij niet meer, slaapt hij niet meer. Als een 

geest waart hij door het huis van de vriend. Ik herinner me 

hoe gemakkelijk de landsadvocaat oordeelde dat hij zon

der gevaar kon worden teruggestuurd. Een aantal weken 

later hoor ik dat de man in de tram is opgepakt, omdat hij 

zonder tramkaart reisde, en daarna op het vliegtuig is 

gezet naar Sierra Leone. Een psychiater begeleidde hem. 

Gezien zijn toestand werd dat nodig geacht. 
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EEN REPORTAGE OVER ILLEGALEN 
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iedere tien minuten loopt de loopjon

gen met een nieuwe berg broeken 

van de tafels waar de knoopsgaten 

geslagen zijn naar de naaitafels. Daar 

gooit hij de nieuwe lading op de grote 

hoop. Hij graait vervolgens de broe

ken die klaar zijn bij elkaar, brengt ze 

naar de strijkers, verzamelt voorzich

tig de geperste broeken en hangt ze 

in het rek. In het oude atelier peest 

een twintigtal mannen en vrouwen 

soms tot veertien uur per dag voor 

zeven of acht gulden per uur aan 

modieuze broeken met knoopjes of 

veters in de pijpen. Een paar weken 

later hangen ze voor f 145 per stuk in 

de Nederlandse boetieks en groot

winkelbedrijven. 



"Neemt u deze man, zoon van die en die, tot man voor de gift van f 101 ?" Het kwam allemaal door een 

goocheltruc. In een bosrijke omgeving zat hij in een asielzoekerscentrum en zij met haar ouders op een 

camping. Hij trad op als goochelaar en zocht een assistente. Ze trouwen drie keer: één keer voor de wet, 

één keer islamitisch en één keer christelijk. Het is dan ook een echt huwelijk. Het islamitische huwelijks

feest van de jongen uit Bangladesh en het Nederlandse meisje wordt gehouden in het opvanghuis waar 

hij onderdak vond toen hij illegaal was geworden, temidden van veel familie, vrienden en illegalen. Hij is 

nu legaal en hoeft zich niet langer te verstoppen. Een week nadat ze voor de wet getrouwd waren, kreeg 

hij - als bij toverslag en tegen al hun verwachtingen in - een voorlopige verblijfsvergunning. 

De Vreemdelingenpolitie controleert de papieren van Chinezen in een 'ROA-woning·. een woning in een 

van de gemeenten behorend bij het Regionaal Orgaan Amsterdam. Uitgeprocedeerde asielzoekers die 

illegaal zijn geworden, moeten de woning (en het land) verlaten. De Vreemdelingenpolitie neemt hun 

groene kaarten mee. Die kunnen ze ·s middags in de Bijlmermeer komen ophalen. Daar krijgen ze nog

maals de aanzegging dat ze het land moeten verlaten. Dan wandelen ze het gebouw van de Vreemdelin

genpolitie uit, de illegalen. Ze worden aangel1ouden noch opgepakt. De rest wordt 20·11 beetje aan hun 

eigen goede smaak overgelaten. 
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Van buiten is het pand dichtgetimmerd. Binnen staat huisraad van de straat: een bed, een kachel, een paar 

stoelen, een campinggasje. Er staat ook een oude strijkplank en er is een waslijn dwars door de kamer 

gespannen. Ik ben op bezoek bij vier Afrikaanse jongens, die er na veel gedoe in hebben toegestemd dat ik 

kom fotograferen. Telkens als ik mijn camera pak, slaan ze hun handen voor hun ogen en als ik niets doe, 

vragen ze hoeveel het hen nu oplevert. Maar als er wordt aangebeld, telt er nog maar één ding: "Is het een 

witte of een zwarte?" vragen ze nerveus. Het is een zwarte. Ze halen opgelucht adem. 

Terwijl de dokters van De Witte Jas (de organisatie van vrijwilligers die medische hulp verleent aan onverzekerden) een 

kleine operatie uitvoeren, zoekt hij in zijn Turks-Nederlandse woordenboekje naar woorden om te vragen hoe het nu ver

der moet met zijn voet. "Rust houden," zegt de dokter, en hij doet het voor, zitten met één been omhoog. De man schudt 

zijn hoofd. "En overmorgen terugkomen voor controle." De man knikt. Hij komt niet meer terug. ''Die is meteen weer naar 

het atelier gegaan:· vermoedt de arts. 
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'Hit and run'-actie in een naaiatelier op een industrieterrein. De Vreemdelingenpolitie 

werkt hier samen met verschillende andere diensten. Sommige illegalen krijgen van de 

politie een aanzegging het land te verlaten. Anderen, voor wie het niet de eerste keer is 

dat ze worden aangehouden, worden meegenomen. De baas van atelier wordt "door de 

belasting uitgekleed". 
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Bij het uitlaten van de hond stuit ik op deze illegale man die zijn hele heb

ben en houwen bij zich heeft. Toen ik deze serie maakte, trof ik onder via

ducten en op de meest vreemdsoortige plaatsen illegalen aan die buiten 

sliepen. 

Op een illegalenspreekuur van Tara Oedayraj Singh Varma, in 1993 

gemeenteraadslid voor GroenLinks. Hier legt zij twee jongens uit dat hun 

een zaak kansloos is. 
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