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A
ugustus 2017. Annelies en Erik-Jan kijken 
naar het wereldkampioenschap atletiek als 
er een berichtje op de buurtapp verschijnt. 

Er ligt een jongen onder het raam bij Simon en Carla. 
Politie? ‘Nee!’ reageert Annelies. Even later loopt 

ze buiten om de mystery guest op te halen en een 
thuis te bieden. Want zo is Annelies. Wie problemen 
heeft die wordt geholpen. Hoe dan ook. 

Eenmaal thuis ontdekken ze dat de jongen Ham-
za heet. Hij spreekt geen Nederlands, geen Engels, 
geen Frans, geen Spaans. Twee woorden zegt hij: 
‘Amsterdam’ en ‘trabajo’. Annelies en Erik-Jan be-
sluiten dat hij bij hen kan slapen. Je kan zo’n jongen 
toch niet zo de nacht in sturen? En het zal niet bij 
één nachtje blijven. Het vormt het vertrekpunt van 
een intensief, bijzonder en zich nog altijd afwikke-
lend avontuur. 

Onderzoeksjournalist Ivo van Woerden schreef er 
een boek over: De vreemdeling in de tuin. Een ge-
sprek met de schrijver.

Een citaat van de achterflap van je boek is veelzeg-
gend: ‘Compassie (...) maar ook de clash tussen regels 
en medemenselijkheid.’ Sinds het eerste contact zijn 
er inmiddels twee jaar verstreken. Hoe is het nu met 
Hamza?

‘Redelijk. Zijn stemmingen wisselen en daarmee ook 
zijn kijk op de wijze waarop hij zijn toekomst vorm wil 
geven. Hij heeft een kamer in Amsterdam. Zijn huis-
baas is Hilal, die als kleine jongen vanuit Turkije naar 
Nederland is gekomen. Hilal herkent iets van zichzelf 
in Hamza. Annelies betaalt de kamer en ze houdt con-
tact met Hilal, zodat ze samen een beetje voeling heb-
ben met wat er gebeurt en wat de beste manier is om 
daarmee om te gaan.’ 

De lezer maakt mee hoe de vrolijke, positieve Hamza 
van het begin steeds verwarder lijkt te raken. Soms 
vraag je je af of hij nog wel wilsbekwaam is...

‘Ik ben onderzoeksjournalist. Toen Annelies mij een 
mailtje stuurde over Hamza, ben ik gekomen om de 
gebeurtenissen in kaart te brengen. Dat betekent dat ik 
me zoveel mogelijk als een neutrale toeschouwer opstel, 
zodat mijn interpretaties en meningen het proces van 
waarneming niet beïnvloeden.

Maar ik kan me wel iets voorstellen bij die gedachte. 
Toen Hamza aankwam, kon hij niet lezen of schrijven, 
niet klokkijken, laat staan Nederlands spreken. Hij 
kwam uit een Marokkaans dorp, waar de wereld er 
totaal anders uitziet dan hier in Nederland. Zijn beeld 
van Europa is daar gevormd, op basis van de verhalen 
die hij als kind en jongeling over Europa hoorde. Hij 
was vol vertrouwen: hij ging het maken daar in dat rij-
ke werelddeel. 

Als je met dat beeld in je hoofd kennismaakt met 
“ons” Europa, het Europa dat wij als “echt” ervaren, 
dan is dat een ingrijpende ervaring. Er wordt ontzet-
tend veel van je verwacht, terwijl je er tegelijkertijd 
maar weinig van begrijpt. Er lijkt een strijd te ontstaan 
tussen de twee Europa’s: het continent zoals het bestaat 
in Hamza’s perceptie en het Europa waar hij dagelijks 
mee geconfronteerd wordt.’ 

Zit er ook iets ‘echts’ aan het Europa in Hamza’s hoofd 
dan?

‘Zijn verwachtingen kwamen wel uit. Hij heeft het 
klaargespeeld om illegaal, zonder geld, zonder de talen 
te spreken, en als analfabeet, naar Amsterdam te rei-
zen. Hij had een plan en dat voerde hij succesvol uit. 
Dan kunnen andere plannen en dromen misschien ook 
uitkomen.’

Eenmaal in Nederland neemt Annelies hem onder haar 
hoede...

‘Annelies wilde hem helpen om op zijn eigen benen te 
kunnen staan hier in Nederland. Dat betekende dat hij 
Nederlands moest leren, maar ook leren lezen, schrij-
ven en rekenen. En op zoek gaan naar werk dat bij hem 
paste. 

Achteraf bezien zegt ze dat ze het nu misschien anders 
zou aanpakken. Dat het wel heel veel tegelijk was, en dat 
ze zich niet realiseerde hoe anders alles was voor Hamza.’ 

Annelies en haar gezin zijn ook naar Hamza’s familie in 
Marokko gereisd. 

‘De beide families, de Nederlandse en de Marokkaanse, 
hebben warme banden met elkaar opgebouwd. Er is 
regelmatig onderling contact, ook over Hamza. Die ont-
moeting heeft heel veel gebracht. Een uitwisseling van 
ervaringen, belevingen, leefwijzen. Inzicht in de zeer 
verschillende omstandigheden in beide landen. Het is 
een verrijking voor iedereen.’

Jij reisde mee?
‘Ja. Ik ben met Annelies en de familie mee geweest, 

en vervolgens heb ik op mijn eentje de route van 
 Hamza’s reis gevolgd. Om me een beeld te vormen  
van zijn ervaringen en om mensen die dezelfde reis 
 proberen te maken, te ontmoeten.’ 

Zoveel warmte, zoveel bereidheid. Toch is het de vraag 
hoe het nu verder gaat met Hamza. 

‘Zowel de familie in Marokko als Annelies en haar 
gezin zouden graag zien dat Hamza weer naar huis 
komt. De missie waarmee hij naar Nederland vertrok 
is geslaagd: hij heeft geld gespaard, hij kan iets van de 
Europese welvaart thuis brengen. En dan is er ook nog 
zijn nieuwe Nederlandse familie, die op allerlei fronten 
wil helpen en ondersteunen. 

Maar Hamza zelf verandert steeds van mening. Dan 
weer wel, dan weer niet, afhankelijk van hoe hij zich 
op dat moment voelt.’ 

Ik, als lezer, hoopte ook dat Hamza naar huis zou gaan. 
Als illegale werker heeft hij geen rechten die hem be-
schermen. Evenmin beschikt hij over inzicht in en ken-
nis van de gewoontes hier, wat maakt dat hij zichzelf 
niet goed kan weren tegen misbruik. De momenten dat 
hij niet betaald werd voor werk dat hij wel gedaan had, 
maakten mij kwaad. 

‘Diezelfde wetgeving die legale werknemers hier 
beschermt, maakt illegale werkers extra vatbaar voor 
misbruik. Dat is zeker niet het enige probleem. Het 
systeem van regelgeving en de handhaving daarvan 
lijkt te zijn opgebouwd uit dubbele boodschappen. 
Voortdurend wordt beweerd dat illegalen niet welkom 
zijn. Maar als ze dan eenmaal hier zijn worden ze maar 
zelden uitgezet. Het is bovendien lang niet altijd moge-
lijk om terug te gaan naar het land van herkomst. Voor 

Hamza geldt bijvoorbeeld dat hij dan een paspoort 
zou moeten hebben. Dat had hij niet toen hij hier aan-
kwam. Dankzij de inspanningen van Annelies en haar 
familie zijn zijn identiteitspapieren in Marokko opge-
haald, maar het Marokkaanse consulaat lijkt een nieuw 
paspoort niet te willen afgeven. 

Op een gegeven moment werd Hamza opgepakt en ge-
interneerd, zonder dat duidelijk was waarom dat gebeur-
de. Dan komt hij voor een rechter die oordeelt dat dit 
onterecht was en die Hamza smartengeld toekent. Wat 
moet Hamza daarvan maken? Hoezo zou hij teruggaan 
als hij zomaar geld krijgt? Van een rechter nota bene!’

Die ontwikkeling maakte Annelies overstuur.
‘Omdat ze inzag dat de verwarring hierdoor alleen 

maar toe zou nemen. En dat was ook zo.’ 

Dat Hamza kan blijven komt ook doordat Annelies zijn 
kamer betaalt...

‘Hamza en Annelies hebben een complexe verstand-
houding. Het heeft iets van een moeder-zoon-relatie. 
Ze kunnen niet goed zonder elkaar, maar met elkaar is 
soms ook moeilijk.’ 

Annelies heeft zoveel voor Hamza gedaan, en doet nog 
steeds zoveel. Je vraagt je soms af hoe ze dat volhoudt. 
En hoe dat voor haar man en kinderen is. 

‘Ja, dat is bijzonder, hoe dat bij haar werkt. Annelies 
vergeet vrij makkelijk de moeilijke tijden en herinnert 
zich vooral wat mooi, fijn en de moeite waard was. 
Daardoor kan ze zich iedere keer opnieuw voor iemand 
inzetten alsof het de eerste keer is. 

Haar man, haar kinderen en haar ouders weten dat ze 
zo is en hebben daar vrede mee. Die ondernemingszin 
van Annelies brengt ook veel kleur in hun bestaan. Wel 
geven ze hun grenzen aan. Soms is een plan echt niet 
levensvatbaar en dan wordt dat ook gezegd. En Annelies 
luistert daarnaar.’ 

Toch, ondanks alle goede wil, ondanks alle inspannin-
gen en alle engagement van de betrokken mensen, zijn 
er redenen tot bezorgdheid over Hamza. En in het ver-
lengde daarvan: bezorgdheid over mensen met verhalen 
vergelijkbaar met dat van Hamza. Zouden we iets kun-
nen verbeteren aan deze situatie? 

‘We hadden het net over de ambivalentie van ons 
 systeem van wetten, regels en de handhaving daarvan. 
Er is geen eenduidige boodschap, en als die er niet is, 
wat moet je dan handhaven? Ik zou het goed vinden als 
dat systeem onder de loep genomen werd. Wat willen 
we als samenleving bereiken en wat zijn de middelen 
om dat te doen? In de huidige omstandigheden zijn 
 illegalen overgeleverd aan de willekeur. Soms hebben 
ze geluk, dan weer vette pech. Als je als maatschappij 
de ambitie hebt alle mensen met respect en waardig-
heid te bejegenen, dan moet je hier iets aan doen.’ 

Ivo van Woerden, De vreemdeling in de tuin, Meulenhoff, juli 

2019. De namen van de beschreven mensen in Van Woerdens 

boek zijn gefingeerd

GRENZEN AAN DE GASTVRIJHEID

‘We zijn drie maanden geleden onvrijwillig in een 

bijzonder verhaal terechtgekomen’, mailde Annelies 

in november 2017 aan onderzoeksjournalist Ivo van 

Woerden. Een week later zat Van Woerden bij haar aan 

tafel. Hij luisterde gefascineerd en ze spraken af dat hij 

het proces zou volgen en vastleggen. Het resulteerde 

in de publicatie van De vreemdeling in de tuin, dat de 

lotgevallen van Hamza beschrijft, de Marokkaanse jongen 

die illegaal naar Nederland reisde. 

Schrijver Abdelkader Benali zegt erover: ‘Dit zette me aan het 

denken over de grenzen van de gastvrijheid. Een aanrader 

voor iedereen die wil voelen wat het is om in het Nederland 

van vandaag te strijden voor menselijke waardigheid.’

‘Ik heb op mijn eentje de route van 

Hamza’s reis gevolgd. Om me een 

beeld te vormen van zijn ervaringen’


