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Het verhaal van Morteza Dehghani 

 

 

Ik ben Morteza Dehghani, 40 jaar oud uit Iran. In Iran was ik ondernemer. Ik had een groot eigen 

bouwbedrijf met 150 man personeel en een privéchauffeur. Het ging me dus erg goed. Ik had geld, 

drie huizen, auto’s, een vrouw en een dochtertje. Zij heet Ainaz. Ze is nu 9 jaar en woont hier bij mij 

in Nederland. 

Maar ik kreeg problemen met mijn vrouw. We zijn uiteindelijk gescheiden. Na de scheiding woonde 

mijn dochtertje bij mij. In Iran gaat dat altijd zo, kinderen horen volgens de wet bij hun vader. Maar ik 

bleef problemen houden met mijn ex en schoonfamilie. Zij hebben aangifte gedaan tegen mij. Ze 

beschuldigden me er van dat ik dingen deed tegen de regering, tegen het gezag. Ik ben toen 

opgepakt en heb vastgezeten in de gevangenis. Daar ben ik ook gemarteld.  

Dit gebeurt helaas vaker in Iran. Als mensen onenigheid hebben, kunnen ze de politie op je afsturen 

door je te beschuldigingen van activiteiten tegen de autoriteiten. Toen ik hoorde dat ik opnieuw 

opgepakt zou worden, ben ik Iran uitgevlucht. Dat ging allemaal heel snel, ik heb meteen wat spullen 

gepakt en was weg met mijn dochter. Want ik was doosbang weer in de gevangenis te belanden. We 

zijn naar een goede vriend van mij in Turkije gegaan.  

In totaal heb ik bijna vier jaar daar gewoond. Ik hielp mijn vriend die tandarts is met zijn zaken. 

Daardoor spreek ik ook wat Turks. Maar echt welkom voel je je niet als Iraniër in Turkije, je mag 

bijvoorbeeld niet werken. Gelukkig had ik nog genoeg geld uit mijn bedrijf om te leven. Maar ik was 

daar ook steeds bezorgd om mijzelf en mijn dochtertje. Turkije is dichtbij Iran, mijn schoonfamilie kan 

er ook komen. Bovendien heb ik mij in Turkije bekeerd tot het Christendom. Alles bij elkaar zorgde 

dat ervoor dat ik me niet echt veilig voelde daar. 

Ik heb me gemeld bij de VN, gevraagd of we naar Europa konden zodat we veilig waren. Maar dat 

kon niet. Omdat blijven te gevaarlijk was, besloot ik illegaal naar Europa te gaan en asiel aan te 

vragen. Mijn doel was Engeland omdat ik daar nog verre familie heb wonen. 

We zijn naar Istanboel gereisd en vandaar naar een eilandje om met een boot de oversteek te maken 

naar Griekenland. Die bootreis was beangstigend. We zaten met een man of vijftig op een 

opblaasboot. Gelukkig had ik al vaker gevaren, ook met mijn dochter. Voor haar was het dus niet 

helemaal nieuw en ze raakte niet in paniek. Tijdens de bootreis is alle bagage overboord gegaan, 

anders waren we zeker gezonken, de boot maakte steeds water. Maar we zijn allemaal veilig 

aangekomen. 

Vanuit Griekenland zijn we via smokkelaars verder gereisd. Toen we in Nederland waren, heb ik 

afgezien van mijn oorspronkelijke idee om naar Engeland te gaan. Ook dat zou illegaal moeten via 

smokkelaars. Ik wilde mijn dochter niet aan nog meer gevaren blootstellen. Het is moeilijk voor mij. 

Ik moet haar als man alleen opvoeden, terwijl meisjes natuurlijk een moeder nodig hebben. 
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Op dit moment wacht ik in St. Jozefzorg, de noodopvang, op een verblijfsvergunning. Ik heb goede 

hoop dat ik die krijg. Ik heb de IND alles verteld: over de bedreigingen van mijn ex-vrouw en 

schoonfamilie, over de martelingen, en over mijn bekering tot christen. Voor mijn dochter zorgen is 

nu mijn belangrijkste taak en zorg. Ze is alles voor me. Ik laat haar geen moment uit het oog. Er zijn 

zoveel verschillende mensen in St. Jozefzorg. 

Met Ainaz gaat het goed. Ze gaat naar school en de lerares is erg tevreden over haar schoolwerk en 

ze leert de taal al goed. Als Ainaz op school is, ga ik sporten en af en toe naar de Nederlandse les. 

Ook ga ik regelmatig naar de kerk. 

Het beeld dat ik van Nederland had, klopt wel. Het is een goed land. Iedereen gaat met respect met 

elkaar om en er is vrijheid. Als ik mag blijven, wil ik gewoon een goede burger zijn. Ik wil graag deel 

uitmaken van dit land, iets betekenen. Dat kan ik ook. Ik ben flexibel, pas me makkelijk aan. In Iran 

had ik alles: huizen, auto’s, geld. Hier heb ik niets. Maar ik bouw een nieuw leven op zodat mijn 

dochter een goede toekomst heeft. 

Zodra ik een verblijfsvergunning heb, kan ik daarmee beginnen. Nu staat mijn leven stil, erger nog: 

het lijkt achteruit te gaan. Maar, als god het wil, kan ik straks gaan werken, of misschien studeren. Ik 

zou ook graag een vrouw vinden en trouwen zodat mijn dochter weer een moeder heeft. Maar het 

allerbelangrijkste is dat we hier veilig zijn en vrij. Zo zou het op de hele wereld moeten zijn. Dat is 

echt het allerbelangrijkste: dat iedereen elkaar accepteert en vrijlaat. 

 


