Waar blijft de Hollandse opstand?
Afrikaanse vluchtelingen bestormden afgelopen week massaal de Spaanse enclave Melilla
in Marokko, bezet gebied eigenlijk, net als heel de VS ingepikt door gelukzoekende
Europeanen.
Van een vorige keer staan de beelden van bloedende mensen klimmend in hekken met
prikkeldraad me nog bij. Het is een veeg teken dat mensen het blijven proberen, steeds
weer en met gevaar voor eigen leven. Waarom ook niet? Dat leven was toch al niets
waard, net als dat van al die mensen die in zinkende sloepen proberen om het Europees
vasteland te bereiken.

21/6/'08 - Vincennes, bij Parijs: ontsnappingen na opstand en brand in detentiecentrum

In dezelfde week leidde de dood van een 41-jarige Tunesier in een deportatiebajes in
Vincennes, bij Parijs, op zaterdag 21 juni tot protesten van de daar opgesloten mensen
zonder papieren. Een solidariteitsdemonstratie volgde, de gevangenen staken het
centrum in brand en velen ontsnapten.
Europa staat in lichterlaaie, leek het even. Dat zou meer dan terecht zijn, want het
Europees parlement ging nog afgelopen week akkoord met het plan om migranten van
buiten onze hoog opgetrokken muren eensgezind te weren. Dat heet: De Terugkeer
Richtlijn. Alleen een formele goedkeuring is nog nodig.
Niet langer spelen de Europese naties elkaar de bal van het 'vluchtelingenprobleem' toe.
Nee, 'we' slaan nu de handen ineen: 'ze' komen er niet meer in en 'ze' gaan er zo snel
mogelijk weer uit, of 'ze' worden zo lang mogelijk opgesloten.
Viva Europa!
Verzet is geboden. Maar in het Nederland van de Schipholbrand komen we niet verder
dan een fluitconcert bij de Trots op Oranje tour der Nationalisten, geleid door Führer
Verdonk. Het tragische daarvan is dat Verdonks opvolger intussen ongestoord haar gang
lijkt te kunnen gaan.
Daar moet nu eens een einde aan komen! Het wordt tijd voor - om met de Franse
autoriteiten te spreken - een flinke stimulans tot verzet. Want hoe kan het bestaan dat

Albayraks neo-fascistische beleidswijzigingen zo weinig worden opgepikt?
Hoe kan het bestaan dat de enige zorg van de Nederlandse politiek is dat de Hollandse
detentiecentra zo veel mogelijk worden opgeleukt door zich op de borst kloppende
architecten en kunstenaars? Wat is het toch allemaal weer gezellig. Wat is het humaan
en vriendelijk. En zo polderen we knusjes door, zonder dat de opgesloten migrant begrijpt
wat dat nu eigenlijk is: polderen.
Het past allemaal keurig in de Europese apartheidspolitiek en wij doen dat hier zo op
onze eigen manier, met helende woorden en verzachtend gebed. We dragen allemaal ons
steentje bij aan de dam die de toestroom van al die 'vreemdelingen' moet tegen houden.
Kerkelijke organisaties houden zowel binnen als buiten de muren van de centra de
protesten zoet en organiseren hun eigen project voor 'vrijwillige terugkeer'. Het is
namelijk allemaal de wil van God. Van overheidswege wordt gesproken over 'intensief
begeleiden' en vooral niet over dwingen, over 'vrijheidsbeperkende locaties' en zeker niet
over gevangenissen.
Het nieuwe door Albayrak voorgekookte beleid pretendeert dat de met enkele dagen
verlengde asielprocedure 'de vreemdeling' ten goede komt, terwijl het werkelijke doel is
om daarmee het inperken van beroepsmogelijkheden goed te praten en te verhullen,
want: "de ervaring leert dat uitzetting moeilijker wordt naarmate vreemdelingen hun
vertrek kunnen uitstellen.”
Intussen traden cipier Albayraks ordetroepen alvast “adequaat” op tegen protesterende
gevangenen in de Bijlmerbajes. Daar is het vast veilig nu. Zelfs haar jammerende
bewakers hebben niets te vrezen. Het zal ook wel goed zijn als een regeringsfunctionaris
het woord 'adequaat' gebruikt. Dat heeft Albayrak van Verdonk opgestoken. Een volgend
oproer in een andere hoofdstedelijke bajes dreigt al, maar vragen worden nergens
gesteld.
Gaat de Hollandse opstand aangezwengeld worden door juist die mensen die geen kant
op kunnen, die eenvoudigweg door staatsknokploegen ongezien in hun cellen kunnen
worden teruggedreven? Of gaan de vrije Nederlanders nu eindelijk eens de straat op
omdat zij zich realiseren dat in het land van de toenemende repressie zij zelf de volgende
kunnen zijn? Identiteitscontroles. Preventief fouilleren. Cameratoezicht. Razzia's. Of komt
het volk alleen in opstand als 'oranje verliest'?
Waar blijft de Hollandse opstand? Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te
bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en
door vuur te vernietigen? Wie helpt de moderne Gestapo te stoppen dossiers over
ongewensten aan te leggen? Wie gaat er mee met sloophamers en shovels, om de muren
van de deportatiekampen en gevangenissen te slechten? Wie gaat er mee om de
kniptangen uit te delen waarmee mensen uit hekken en prikkeldraad kunnen worden
bevrijd?
Waar blijft de Hollandse opstand? Het is de hoogste tijd!
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