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door Lennart Hofman

De 28-jarige asielzoeker Hadi werk-
te voor tien euro per dag in een
meubelfabriek in Noord-Brabant.
„Als je geen geld of dak boven je
hoofd hebt, moet je wel”, zegt de
Irakees nuchter over zijn werkom-
standigheden. „De andere optie is
de criminaliteit. Dan is werken een
betere manier.”
In 2008 kwam de voormalige stu-
dent informatica vanuit Bagdad
naar Nederland. Irak werd hem te
gevaarlijk, maar een verblijfsver-
gunning kreeg hij niet en hij be-
landde op straat. Via vrienden
vond hij werk in fabrieken, op

boerderijen en bouwplaatsen,
maar raakte zijn werk kwijt toen
hij werd opgepakt en in vreemde-
lingendetentie belandde. Toen hij
daar in mei uitkwam, richtte hij sa-
men met een tiental andere asiel-
zoekers voor het asielzoekerscen-
trum in Ter Apel een tentenkamp
op om aandacht te vragen voor
hun uitzichtloze situatie.
In afwachting van een oplossing
zit hij in een asielzoekerscentrum
in de Randstad. „Als ik hieruit
kom, hoop ik een paspoort te heb-
ben. Maar als dat niet zo is, ga ik
weer werken in een fabriek. Er is
geen andere manier voor iemand
die illegaal is”, zegt hij gelaten.

„Ik moest er zes tot zeven dagen
per week werken, minimaal tien
uur per dag. Dat leverde me per
dag tien euro op, net genoeg om te
overleven.”
Geweld of bedreiging maakte hij
niet mee, en boos op zijn vroegere
bazen is hij ook niet. Soms vindt
hij ze ‘best aardig’. Uitbuiting
hoort bij het leven van een illegaal,
zegt hij. „Soms moet je drie uur
overwerken zonder dat je wordt be-
taald. Doe je dat niet, dan verlies je
je baan en je kans om te overleven.
Je kunt daar niets tegen doen. Een
illegaal is illegaal. Je hebt geen rech-
ten, en je belandt zo weer op
straat.”

AMSTERDAM – Amerika staat er
over een halve eeuw beter voor
dan Europa. Dat is de overtuiging
van Geert Mak, die voor zijn
nieuwste boek maandenlang de
Verenigde Staten doorkruiste.
„Amerikanen zijn bereid heel hard
te werken en het land heeft veel
natuurlijke hulpbronnen.”
Ook hebben de VS in tegenstelling
tot Europa geen last van de vergrij-
zing, stelt de 65-jarige schrijver.
„Het land laat een miljoen immi-
granten per jaar binnen. Dat is
gunstig voor de leeftijdsopbouw
en het geeft dynamiek en flexibili-
teit. Europa heeft de neiging immi-
gratie enkel als een probleem te
zien. Over 20 jaar hebben we spijt
van ons stringente immigratie-
beleid.”
Mak legde Amerika naast Europa

voor zijn boek Reizen zonder John,
dat vandaag verschijnt. Hiervoor
reisde hij in het voetspoor van de
Amerikaanse schrijver John Stein-
beck (1902-1968). Deze legendari-
sche auteur reisde in 1960 samen
met zijn poedel Charley kriskras
door Amerika, grofweg van de
noordelijke oostkust naar de west-
kust en weer terug via het zuiden,
richting New Orleans.
Mak deed de reis in 2010 nog eens
over, samen met zijn vrouw, om te
onderzoeken wat er in de afgelo-
pen halve eeuw in Amerikaanse
steden en dorpen is veranderd. De
schrijver reisde net als Steinbeck
voornamelijk door het platteland.
Hij at in Amerikaanse eethuizen,
‘diners’, en sprak daar onder ande-
ren met boeren, vrachtwagen-
chauffeurs, arbeiders en gepensio-

neerden. „Ik wilde de echte door-
snee Amerikaan spreken om het
land beter te begrijpen”, zegt Mak.
De auteur constateerde na deze ge-
sprekken dat ‘de Amerikaanse be-
lofte’ helemaal niet waargemaakt
kan worden. „Over het algemeen
gaat het niet goed in het land. De
democratie is ernstig gecorrum-
peerd, je kunt verkiezingen kopen
met geld. En er is geen gelijkwaar-
digheid. De belastingvoordelen
van de laatste jaren gingen naar de
rijkste 1 procent. Dat brengt de sa-
menleving uit evenwicht, niet al-
leen economisch en financieel,
maar ook moreel. Mensen worden
bitter.”
Ook uiterlijk zag Mak veranderin-
gen. Hij zag dat kleine levendige
binnensteden uit de tijd van Stein-
beck niet meer bestaan. „Overal

zag ik dichtgetimmerde Main
Streets. Activiteiten zijn verplaatst
naar shopping malls in de su-
burbs. Je wordt er treurig van.” Hij
zag ernstig verpauperde steden.
„Detroit is nu het Pompeii van
Amerika.”
Toch zal de mentaliteit het land
overeind houden, denkt Mak.
„Het gevoel dat ze uitzonderlijk
zijn, drijft ze voort. Als je invloed
en macht wilt hebben, moet je
groots zijn. Dat is iets wat we in
Europa van ze kunnen leren. Maar
de keerzijde is dat veel Amerika-
nen denken dat alles maakbaar is.
Dat zal de komende decennia, me-
de door de opkomst van China en
andere machten, snel veranderen.
Het blijft de vraag hoe ze met die -
betrekkelijke - neergang van hun
imperium om zullen gaan.”

Geert Mak: ‘Amerika straks sterker dan Europa’

door Bob Lapajian

I n de rechtbank Zwolle staan
vandaag drie mensen terecht
voor het jarenlang uitbuiten
van een man. Moderne vor-

men van slavernij zijn nog lang
niet uitgeroeid. Volgens schattin-
gen van de Wereldhandelsorgani-
satie gaat het om twaalf miljoen
mensen per jaar, in Nederland
gaat het jaarlijks om honderden ge-
vallen van mensenhandel en uit-
buiting.
Bij het Coördinatiecentrum Men-
senhandel (CoMensha) zijn in de
eerste zeven maanden van dit jaar
via verschillende instanties 514
meldingen binnengekomen van
mensen die door zichzelf of ande-
ren als slachtoffer van mensenhan-
del en uitbuiting worden gezien.
Hiervan is 68 procent afkomstig
uit de prostitutie. Andere sectoren
waarin moderne slavernij relatief
vaak voorkomt, zijn de land- en
tuinbouw, horeca en de bouw.
„Het komt vooral voor in de secto-
ren waarin arbeid de belangrijkste
kostenpost is”, zegt Francien
Winsemius van Fairwork, dat
strijdt tegen moderne vormen van
slavernij.
De vrouwelijke slachtoffers zijn
veruit in de meerderheid. Van de
514 gemelde slachtoffers van dit
jaar zijn er 436 vrouw, waarvan 157
met de Nederlandse nationaliteit.
De slachtoffers zijn verder vaak af-
komstig uit landen in Oost-Europa
en West-Afrika. Dat is ook waar
veel van de mannelijke slachtoffers
vandaan komen. Onder hen bevin-
den zich nauwelijks Nederlanders.
De vervolging van mensenhandel
heeft in de afgelopen jaren een ho-
gere prioriteit gekregen. Met in-
gang van 1 januari 2005 trad een
nieuwe wet in werking die de defi-
nitie van mensenhandel verruim-

de. Daarna steeg het aantal vervol-
gingen. In de periode 2006 tot en
met 2010 lag dat aantal gemiddeld
op iets meer dan tweehonderd per
jaar. In 58 procent van de strafza-
ken kwam het tot een veroorde-
ling bij de rechtbank.
Een probleem kan zijn dat slachtof-
fers niet mee willen werken, zegt
Wim de Bruin van het Openbaar
Ministerie. „Ze zien zichzelf soms
niet als slachtoffer. De inkomsten
die ze ontvangen zijn hoger dan
wat ze in hun thuisland kunnen
verdienen. Gelukkig kunnen we
voor vervolging bijvoorbeeld ook
gebruik maken van afgeluisterde te-
lefoongesprekken.”
„Het lastige is dat moderne slaver-
nij zich in het verborgene af-
speelt”, zegt Winsemius. „Dat is
natuurlijk precies wat de uitbui-
ters willen. We willen daarom nog
veel meer aandacht vragen voor
dit probleem.”

Illegalen werken in fabriek voor één euro per uur

In het verborgene heerst slavernij
INTERNATIONALE DAG Vooral in prostitutie wordt geld verdiend door mensen uit te buiten

Geert Mak  foto ANP

Politieagenten doorzoeken peeskamers in Eindhoven in maart van dit jaar tijdens een internationale actie tegen
mensenhandel. Vooral in de prostitutie wordt geld verdiend met handel in mensen.  foto Marcel van Hoorn/ANP

Het is vandaag de internatio-
nale dag ter herinnering aan
de slavenhandel en de af-
schaffing ervan. Maar in het
geniep bestaan allerlei mo-
derne vormen van slavernij.
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