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VAN HOOGLERAAR TOT DAKLOZE

• Verhaal op basis van een interview en rapporten van de 
psycholoog en psychiater

• Focus gaat uit naar zijn beleving en ervaringen

• Conclusie



DHR. X

• Hoogleraar Europese en Afghaanse geschiedenis aan de 
universiteit van Kabul

• 01 maart 1997 naar Nederland toe gekomen als politiek 
vluchteling

• 2001 – 2006 asiel onbepaalde tijd toegekend gekregen

• 2003 een 1F-status tegengeworpen gekregen
•



GEZINSHERENIGING

‘1 augustus 2001 heb ik mijn gezin uitgenodigd 
naar Nederland, ziet u het op de deze brief? Mijn 
vrouw en 7 kinderen, zodat ze zouden komen. 
Maar Khaled kwam niet. Zijn paspoort ligt nog 
steeds bij de IND.’



VERSTAND VERLOREN

‘Na de dood van mijn zoon ben ik mijn verstand 
verloren.’

‘Ik heb dag en nacht geen rust. Ik kan niet zitten, 
omdat ik onrustig ben. Omdat ik zo onrustig ben. 
Ze hebben iedereen gek gemaakt.’



INVLOED OP (ZIJN RELATIE MET) HET 
GEZIN

‘Psychisch is mijn vrouw er erger aan toe, dan ik. Ook gaat het met 
mijn kinderen niet goed. Ze willen niet eens hun telefoonnummer aan 
mij geven. Mijn kinderen zijn praten niet met mij, uit frustratie en 
boosheid, waarom heb je ons leven geruïneerd? Je bent hier al 16 jaar, 
je hebt helemaal niets, geen werk, geen huis, geen inkomen.’



VERDACHT ZONDER ENIG BEWIJS

‘Moet je je voorstellen, 16 jaar gescheiden van je kinderen 
en vrouw, is dat moeilijk of makkelijk? Iemand die 
hoogleraar was aan de universiteit, ik weet niet wat een 
wapen is of militaire dienst is.’



DAKLOOS

‘12 jaar had ik een huis in Almelo, heb 4,5 jaar 
gewerkt. Alles is in beslag genomen door 
deurwaarders. Alles! Al mijn kleding, ze hebben 
alles ingenomen.  Ze zeiden: ga de straat maar op 
en ga maar op straat leven.’



ONGEWENSTVERKLARING

‘De advocaat ging hier tegenin beroep, daarna kreeg ik 
een ongewenst verklaring. Er werd mij verteld, Je mag in 
Nederland blijven, maar je hebt geen uitkering, 
verzekering, woning, huis. Geen rechten. Je moet op straat 
blijven, illegaal. Dakloos.‘



GEVANGEN IN EEN GOUDEN KOOI

‘Ik zit gevangen in een gouden kooi zonder    voorzieningen. 
Als je gevangen zit in een kooi, zonder voorzieningen, 
zul je uiteindelijk sterven.’



MIJN LEVEN IS VOORBIJ 

‘Mijn leven is voorbij, ik  ben gek geworden en mijn kinderen zijn 

ook gek geworden. Ik neem medicijnen in om te kalmeren, maar 

dat lukt niet. Hoe lang nog?’



BELEID DEHUMANISEERT

‘In Nederland is er zelfs een opvang voor honden, maar 
niet voor mij.’

Nadat de recorder uitging vertelde hij dat hij het leven eigenlijk 
al had opgegeven.



CONCLUSIE

• Geen recht op werk, inkomen, zorgverzekering en 
onderdak; 

• Uitzichtloze situatie;

• Psychische problemen;

• Gezinsleden ernstig benadeeld.


