
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. 

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! 

Joke Kaviaar, 25 juni 2008
http://www.jokekaviaar.nl
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RARA, wiens rechtsorde is het?

Afgelopen donderdag in 'Andere Tijden': Roemersma vs. Duyvendak. Roemersma in Venezuela, en 
Duyvendak hier in Nederland. En dan die vraag: Wat vindt u ervan dat Korthals Altes de 
brandstichtingen van Rara terrorisme noemde? Een verbaasde Roemersma kon niet anders 
concluderen dan dat dit onzin was, en is, en dat je tegenwoordig nog sneller terrorist wordt 
genoemd dan vroeger. En dan Duyvendak: Natuurlijk was het terrorisme, en hij nam afstand van 
de slogan 'Uw rechtsorde is de onze niet!' Hij beschouwt 'de rechtsorde' dus als iets dat van hem is 
en noemt Roemersma terrorist. 

Wiens rechtsorde is het nu, heb ik 
mezelf weer eens afgevraagd. Het 
terrorisme punt laat ik maar even 
liggen, want ja, we zijn allemaal 
terrorist of op zijn minst extremist 
tegenwoordig, en anders wel 
crimineel, veelpleger, of gewoon 
tuig. Soit. What's in a name. Maar 
die rechtsorde, hoe pakt die uit 
voor mensen? En dan bedoel ik 
niet de bevoorrechte en omhoog 
gelikte mensen in deze 
maatschappij, zoals Wijnand 
Duyvendak. 

Neem nu eens het 
'vreemdelingenbeleid'. Minder 
vergoeding voor advocaten die 
bezwaarprocedures voeren tegen 
de bewaring: gevolg is dat minder 

vaak bezwaar wordt aangetekend. Omkering van de bewijslast: leuk plannetje van het nieuwe 
kabinet Bruin 1: bewijs jij maar eens waarom en langs welke weg je gevlucht bent en anders: linea 
recta retour ellende. Maar ach, eigenlijk werkte het altijd al zo: de IND hoeft niet te bewijzen wat 
ze wel of niet gedaan hebben, de 'vreemdeling' moet van alles aantonen. De 
ongewenstverklaringen: daar hoef je ook al niets meer voor gedaan te hebben dat als strafbaar 
kan worden bestempeld. Gewoon een tweede keer zonder papieren in dit racistische en 
nationalistische moeras te worden aangetroffen is genoeg. 

Uitbreidingen van de bevoegdheden van de vreemdelingenpolitie: komt nog uit de koker van 
Albayrak, net als het voorgaande. Die beulen mogen straks alles: huiszoekingen, visitatie, 
telefoons uitlezen, en het gaat bepaald niet over onderzoek naar criminelen zoals de kamerleden 
van de PVV. Nee, het gaat over mensen zonder papieren. Je bestaat, dus je bent strafbaar. De 
rechtsorde, is die er voor deze mensen? Het lijkt me niet. Waar haalt oud activist Duyvendak de 
onbeschaamdheid vandaan om 'Deze rechtsorde is de onze niet' als gedachte te verwerpen? Nou, 
dan ben ik liever terrorist dan door macht gecorrumpeerd wanna be politicus! 

Allicht hebben wij blanke bevoorrechte Nederlanders met een paspoort in principe geen last van al 
die rechteloosheid dus we zouden kunnen stellen dat die rechtsorde wel degelijk de onze is, hij is 
alleen niet van 'hen'. Daarmee is het dus een rechtsorde die bol staat van de vreemdelingenhaat. 
En dan heb ik nog niet genoemd de talloze gewelddaden tegen mensen zonder papieren, op 
straat, in politiebureaus en in detentie- en uitzetcentra. Genoemd heb ik nog niet de 
wanhoopsdaden, de hongerstakingen en zelfmoorden, het inslikken van scheermesjes. Genoemd 
heb ik nog niet het geweld tijdens de deportaties, het gebruik van hand- en voetboeien en van 
'bijtmaskers', de intimidatie, de chartervluchten van Frontex. 
Zo. Nu heb ik ze wèl genoemd. Nog steeds je rechtsorde, Duyvendak? 



Doe mij Roemersma maar, die weigert om afstand te nemen van de Rara branden die na vier keer 
bereikten dat de Makro zich terug trok uit het Zuid Afrika van de apartheid. Roemersma: 
“Geslaagd? Het apartheidsregime was nog niet weg.” En daarin had hij natuurlijk wel gelijk. 
Slechts één klein radertje was weggenomen. Maar één is beter dan geen.
De uitzending besloot met te stellen dat geweld werkt. Maar is het in de fik steken van een bedrijf 
dat geld verdient aan apartheid eigenlijk wel geweld? Volgens mij niet. En datzelfde geldt voor al 
die kapitalistische uitbuiters die door de Westerse democratieën worden gesteund en gehuldigd 
voor hun bijdrage aan 'onze economie'. Een affikkend bedrijfspand is geen geweld, het is het begin 
van gerechtigheid. Noem mij maar terrorist, Duyvendak, omdat ik deze mening verkondig. 

Rara, wiens rechtsorde is het? Niet de mijne, al wordt ie mij opgedrongen. Die rechtsorde, die is er 
voor wie geld en macht heeft, die is er voor lobbyisten en politici, voor bazen en brave slaven 
(fooien zijn toegestaan en smeergeld ook). Die rechtsorde maakt mensen kansloos en als ze dan 
goed kansloos zijn geworden, noemt de rechtsorde ze nutteloos en crimineel en slaat genadeloos 
met straffen en maatregelen toe. 

Duyvendak wil het niet weten en Roemersma heeft zich terug getrokken in Venezuela. De eerste 
neem ik het kwalijk, de tweede niet. Hoe dan ook: tijd voor een nieuwe generatie om op te staan 
en de fakkel van Rara over te nemen! 

Joke Kaviaar, 20 november 2011 
http://www.jokekaviaar.nl
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Hard Leers?

Een hoog zieligheidsgehalte is goed voor kijkcijfers, verkoopcijfers en politiek theater. Wat een 
pracht van een voorstelling hebben we gezien de laatste dagen! Met in de hoofdrol: Leers vol 
medeleven aan het ziekbed van een doodziek jongetje zonder verblijfsvergunning. Met prachtige 
bijrollen voor de Telegraaf en Beatrix, allen even meelevend. Brok-in-je-keel werk voor gans het 
Nederlands volk. 

Maar het is niet meer dan show, die hand over het hart van steen van Leers, en de goedkeuring 
die hij krijgt van Wilders is als de aanmoediging van de kritische regisseur achter de coulissen. Het 
was een moment waarop we allemaal even mochten meehuilen en meeheulen en mochten laten 
zien hoe menselijk we allemaal zijn. Streng maar rechtvaardig werden heel wat traantjes 
weggepinkt. Tranen, zo heerlijk om te laten tijdens die dagelijkse opvoeringen van het moorddadig 
theater. Bis! Bis! Wij willen meer... 

Als de toeschouwers, nadat het jongetje is gestorven, het theater hebben verlaten, wordt het weer 
stil. Wat zich verder allemaal afspeelt in die arena, hoe bloedig ook, is niet mooi om naar te kijken. 
Bovendien: we hebben ons portie zieligheid wel weer even gehad. Het arme kind kán daarom ook 
niet anders zijn dan een uitzondering, want o wee, straks komen er meer, willen er meer, worden 
'het' er alleen nog maar meer en meer. Dat roepen politici al jaren. Leers onlangs nog, in een 
uitzending van Pauw en Witteman van 12 januari: “Heel Angola wil hier blijven”, opdat het volk 
gelooft dat we overspoeld zullen worden met... Het is maar goed dat we demagogen als Leers 
hebben om te waken over 'onze' grenzen en 'onze' welvaart! 

De grens van het 'willen en kunnen meedoen', daarover gaat het, aldus Leers orerend tijdens een 
nieuwjaarsreceptie voor 'externe relaties', want: er zijn mensen die 'we' heel goed kunnen 
gebruiken, als ze maar 'mee willen doen'. Maar met wát? Als altijd bepalen degenen die geld en 
macht hebben wie er mee mogen doen, onder welke voorwaarden, en wat hun rol dan mag zijn in 
onze geldfabrieken. Leers bouwt met zijn vazallen aan beleid, zo buldert hij, maar de architectuur 
is 'nog niet een voorbeeld van efficiënte en functionele architectuur'. Wat een prachtige 
beeldspraak! Daar kunnen we wel wat mee: Opblazen die handel! 

Een voorbeeld van de bouwwerkzaamheden dient zich nu al concreet aan: er moet een nieuw 
uitzetcentrum komen. Een sobere 'omgeving' met vrijheidsbeperkingen, speciaal voor moeders 
met kinderen die verdomme maar niet weg willen. Allemaal de schuld van de moeders natuurlijk 
want die procederen maar door en dat moet niet meer mogen. 



Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd en dat doen 'we' allemaal heel zorgvuldig, net als opsluiten, 
deporteren, en geweld gebruiken. Altijd gepast, zorgvuldig, en netjes en als er iets niet helemaal 
goed gaat, dan is het niet de schuld van de politieke beulen en al die onder hen dienst nemen en 
roepen dat zij maar hun werk doen. Nee, het is altijd de verantwoordelijkheid van anderen: van de 
moeder, de rechter, van de advocatuur, maar nooit – nooit – nooit is het de schuld van de 
kapitalistische nationalistische structuren die elke bewegingsvrijheid van mensen verstikken. 

Nog een nieuwe bak vol cellen dus. Ook daar valt geld aan te verdienen. Als we Leers' 
medeplichtige boef Teeven, de repressiespecialist, mogen geloven, worden die hokken zo klein 
mogelijk en wordt de hele handel ook nog eens geprivatiseerd. Welke op winst beluste 
zakkenvuller biedt ditmaal het meest voor het minste? BAM? Ballast Nedam? G4S? Strukton? ISS? 
Wie-o-wie mag de nieuwe 'locatie' straks gaan bouwen en waar moet het 'ding', dat noch 
gevangenis noch detentiecentrum mag heten, komen? Ah! ..maar dat is nog niet bekend. 

Ik zeg Leers en zijn law&order bende alvast dit: dat ding vraagt erom vernietigd te worden voor 
het gebouwd is, en dan in één moeite door dat hele bouwwerk van jullie extreem rechtse coalitie. 

Joke Kaviaar, 19 januari 2011 
http://www.jokekaviaar.nl
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Leers, het vuur en de dood

Woensdag 6 april 2011: Kambiz Roustayi steekt zichzelf in brand op de Dam in Amsterdam. 
Geshockeerde reacties alom. Niemand wil graag getuige zijn van zoiets. Het helpt mensen maar 
weer herinneren aan zaken waarvan ze liever niet willen weten. Tijd om de doofpot opnieuw kapot 
te slaan en een heel ander vuur te ontsteken. 

Maar eerst dit: Leers laat onderzoek doen 
naar alternatieven voor 
vreemdelingenbewaring. Daarvoor 
worden mensen van verschillende 
organisaties die hulp bieden aan 
vluchtelingen en illegalen gevraagd om te 
komen praten. Dat daar nu iets uitkomt 
waar we op zitten te wachten zal niet de 
bedoeling zijn. De bedoeling is vooral om 
de indruk te wekken dat er naar kritiek 
wordt geluisterd. Intussen zijn de 
tegenstanders die zich laten verleiden om 
met Leers serieus rond de tafel te gaan 
zitten weer even zoet, en kan er een wig 
worden gedreven tussen de misbruikte 
hulporganisaties en (radicale) activisten 
die – terecht – niets van Leers willen 
weten. 

Alternatieven voor vreemdelingenbewaring? Leers is er niet werkelijk mee bezig: in alle stilte 
wordt nog altijd aan één stuk door gewerkt aan handhaving, perfectionering en uitbreiding van de 
opsluitmogelijkheden, is de deportatiemachinerie in volle gang, en heeft Leers al alternatieven 
genoeg voorhanden om mensen het leven onmogelijk te maken, zelfs af te nemen. Alternatieven 
die het werkelijke en barbaarse gezicht van het beleid tonen. 

Op een rijtje: de berichten en bezigheden van Leers en zijn mededaders Hillen, Donner en Teeven: 

14 maart: Minister Donner meldt dat in september het detentiecentrum in Alphen weer open gaat. 
1300 mensen méér kunnen weer worden opgesloten.

16 maart: Minister Leers laat trots weten dat er waardering en steun is voor de Nederlandse 
aanpak van het Europees immigratiebeleid.

16 maart: Minister Leers meldt dat ten behoeve van Frontex een Nederlands kustwachtvliegtuig is 
vertrokken naar het eiland Pantelleria bij Sicilië. Het vliegtuig gaat de daaropvolgende twee weken 
de Zuid-Italiaanse grens bewaken.

17 maart: Minister Leers laat weten dat hij niet van plan is het asielbeleid voor homo’s te 
verbeteren. Ze moeten in 'eigen' land maar weer de kast in. Verdonk heeft in haar tijd hetzelfde 
gezegd.

17 maart: Minister Hillen van defensie opent het Border Security Trainings Centre op Schiphol. De 
marechaussee traint daar buitenlandse grensbewakers voor Frontex.

21 maart: Minister Leers heeft uitgerekend dat er 400 'Sahars' zijn, Afghaanse meisjes die terug 
moeten naar Afghanistan. Leers vindt Afghanistan veilig, ook al is de door Verdonk uitgezette 
Nezam Azimi daar door de Taliban vermoord.

23 maart: Minister Leers weigert gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om het 
Koerdische gezin Yilmaz een verblijfsvergunning te geven. In 2008 heeft hij als burgemeester van 



Maastricht nog brandbrieven vanwege schrijnendheid voor hen geschreven, en een gedicht bij de 
geboorte van het tweede kind naar het gezin gestuurd met als laatste zin: “De wonderen zijn de 
wereld nog niet uit!”

24 maart: Volgens Leers werkt de zorg voor asielzoekers goed. Vandaar dat er zoveel mensen 
doodgaan in detentiecentra, op straat, en in asielzoekerscentra door gebrek aan, of het totale 
ontbreken van, medische zorg. Vandaar dat er zoveel mensen tandeloos rondlopen en het bij 
ernstige ziekten met paracetamol moeten doen. 

5 april: Iraakse gezinnen zijn met kinderen en al van hun bed gelicht.

6 april: Minister Leers kondigt aan dat de Iraakse gezinnen op 7 april per chartervlucht, onder forse 
bewaking van de marechaussee, zullen worden gedeporteerd. 

6 april: Een 36 jarige man uit Iran, Kambiz Roustayi, steekt zichzelf op de Dam in Amsterdam in 
brand. Later overlijdt hij aan zijn verwondingen. De man was een wanhopige afgewezen 
asielzoeker. 'Tragisch' zegt Leers. Hij had het vertrek van de man uit Nederland allicht anders 
gepland. Namelijk deportatie en marteling in Iran. Dat wordt in Nederland namelijk niet 
opgemerkt. 

6 april: Een vluchtelingenboot zinkt bij Lampadusa. Met dank aan Frontex, en dus aan Nederland 
voor haar bijdragen aan Frontex, zoals het op 16 maart naar Italië gestuurde kustwachtvliegtuig. 

7 april: De Zaanse gemeenteraad besluit de bajesboten Zaanse Schande te laten liggen tot 7 
maart 2013, in plaats van ze zoals gepland op 5 september 2011 te sluiten. Staatssecretaris 
Teeven heeft al laten weten dat wat hem betreft de boten er voor onbepaalde tijd blijven liggen. 
Extra aantal op te sluiten 'vreemdelingen': 576 

Uit het bovenstaande rijtje, dat in slechts één maand werd opgenoteerd, kun je maar één 
conclusie trekken. De verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen, feitelijk de hele bende 
die daar in Den Haag besloten heeft om van de kapitalistische BV Nederland één groot 
nationalistisch en racistisch law & order kamp te maken, zijn verantwoordelijk voor alle mensen 
die al door hun plannen om het leven gekomen zijn door moord, zelfmoord en vele weggemoffelde 
sterfgevallen waar je nooit wat van hoort. 

Maar wat er met mensen gebeurt is niet van belang. Precedentwerking is bij elke beslissing, elk 
beleidsonderdeel het toverwoord van Leers en zijn bandietenbende. Stel je voor dat iemand 
aangemoedigd zou worden bij de Nederlandse grens aan te kloppen voor hulp, werk, zorg, leven. 
Stel je voor dat iemand zou willen blijven! Daarom wordt alweer een nieuw deportatiekamp op 
Schiphol gebouwd, wordt Kamp Zeist nog verder tot een fort omgetoverd, en worden nog meer 
mensen de dood ingejaagd. We horen dat nooit, en als we het wèl horen is er een "weloverwogen 
beslissing" genomen, zoals bij Nezam Azimi. Lokale politici werken aan dit alles naar hartelust mee 
omdat die gevangenissen zo goed zijn voor de economie en de werkgelegenheid in hun gemeente. 

Te verwachten slachtoffers in de nabije toekomst, waarbij dit nog maar het topje is van de 
lijkenberg: 

– 400 'Sahars'. – 38 Irakezen waaronder 17 kinderen.
– Talloze vluchtelingen op zee, tegengehouden door Frontex.
– Vele homo's vermoord omdat ze van Leers de kast weer in moesten.
– Het Koerdische gezin Yilmaz. 

De ambassadeur van Iran heeft laten weten dat Nederland beter voor zijn migranten moet zorgen. 
Deze huichelaar heeft natuurlijk gelijk maar vertegenwoordigt zelf het moorddadig regime 
waarvoor mensen in de eerste plaats naar Nederland vluchten. In wezen zijn hij en Leers twee 
handen op dezelfde buik, die een mens als speelbal gebruiken voor hun criminele praktijken. Zij 
zijn collega's in de krepeerpolitiek, beiden moordenaars. 



Alternatieven voor vreemdelingendetentie... Zoals je leest, zijn die er genoeg. Tot wanhoop en 
zelfmoord drijven, van bed lichten en razendsnel deporteren, het zijn maar twee voorbeelden 
ervan. Snel, kostenloos, uiterst efficiënt. 
Moet daarover gepraat worden met minister Leers? De tijd van praten met dit soort 
opdrachtgevers van de georganiseerde overheidsmisdaad zou al ruimschoots voorbij moeten zijn! 
Het wachten is nog slechts op particulieren die de humane zelfmoordpil voor wanhopige migranten 
op de markt brengen om aan dit ultimum remedium ook nog geld te verdienen. Voor de rest is 
overal al wel een bedrijf voor te vinden die het vuile werk voor Leers wil doen. Bouwen, bewaken, 
vervoeren, het komt allemaal dik voor elkaar. 

Nog niet zo lang geleden klaagde Leers dat door acties bedrijven afzien van medewerking aan de 
vrijheidsroof. Ook beweerde hij dat IND medewerkers zouden worden bedreigd. “Dan komen ze 
maar naar mij toe!” zei hij. Goed plan voor de verandering. Het wordt tijd dat we die uitnodiging 
aannemen, maar dan niet om te praten. Er valt namelijk niet te praten over de manier waarop 
mensen moeten worden gechanteerd, gecontroleerd, geïntimideerd, opgesloten en gedeporteerd. 

Er valt niet te praten met mensen die wetten en regels maken om marteling en moord de schijn 
van legitimiteit te geven, om hen te helpen de maskers op te houden. Wie gaat er mee op visite bij 
Leers? 

Joke Kaviaar, 8 april 2011 
http://www.jokekaviaar.nl
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Neederland wordt schoongeveegd

Hijs de vlag! Laat het rood-wit-blauw bij alle scholen wapperen, fier voor het Vaderland! Hoog 
Holland Hoog! Laat ons Volkslied aanheffen bij naturalisatie ceremonies en verplicht de radio 
Nederlandstalige muziek te draaien. Veeg de straten schoon, want iedereen moet het weten: 
Neederland is van ons. 

Dit is de tijd waarin we leven. Niets van 
het hier genoemde is gechargeerd. 
Neederland wordt schoongeveegd, 
want stelt u zich eens voor! Een 
illegaal, die mag toch niet blijven?! Wat 
moet dat hier haar zijn stappen zetten 
in onze straten, hun handen steken in 
ons vuilnis, haar kinderen baren in 
onze strafkampen? Betalen zullen ze! 
Vrouwen en kinderen eerst. 

Wij Neederlanders zullen daarvan niets 
voelen. Wij mogen nog onze soep 
komen brengen en onze kerken 
openstellen. Wij mogen nog zorgen 
voor het menselijk gezicht van onze 
maatschappij en wij mogen nog bidden 
en jammeren en gezangen ten gehore 
brengen aan de hekken met het NATO 
draad. 
Dank u heer, voor alle goede zorgen. 
Geef ons heden ons dagelijks brood en 
de korsten aan de zielige vluchteling. 

Wat een prachtig land toch. 

Maar zeg nu zelf: Zo'n minister, die mag toch niet blijven?! Wat moet dat hier zijn moraal van 
christelijke waarden als een stofzuiger boven stad en streek houden en op maximale 
vreemdelingenhaat zetten? Dat zuigt! En niet zo'n beetje ook. Het is niet meer met de bezem 
erdoorheen zoals Albayrak en Verdonk en dan met stoffer en blik wat uitschudden over België. 
Neen! Europese afspraken, weet u wel. 

Het wordt tijd om de aanval in te zetten en de stekker eruit te trekken, ter fine van uitzetting van 
die stofzuiger en het onschadelijk maken van gans de ministerraad. Het is de tijd waarin wij leven 
die dit noodzakelijk maakt. Menig kraker ondervindt thans ook wat het is om opgejaagd te worden 
want ook zij zijn strafbaar en voor wat betreft de jacht op al het rondzwervend volk, daarvan 
kunnen talloze daklozen eveneens meespreken. 

Al deze mensen, illegalen, krakers, daklozen, zij hebben één ding gemeen. Zij worden 
tentoongesteld als waardelozen in de freakshows die zich onafhankelijke media noemen. Zij 
worden bestempeld als bedreiging voor de nationale veiligheid als dragen zij bomvesten op 
dammen en pleinen, in trams en bussen. Zij worden nagezeten door ordetroepen die politie heten, 
of bijzonder opsporingsambtenaar, of stadswacht, bewaker, of portier, zolang die maar het insigne 
dragen met de vuist die slaan mag. 

Toch is er één niet te vergeten verschil tussen de kraker en de dakloze enerzijds en de illegaal 
anderzijds (los van het feit dat de één ook de ander kan zijn, maar voor het gemak): als de kraker 
of de dakloze de bajes tenslotte, na kortere of langere tijd, uit mag lopen, heeft deze het recht om 
te midden van al deze Hollandse stront te blijven leven. 



Je bent toch Neederlander!? Nee, dan kan je niet slechts enkel om het feit van je aanwezigheid 
(wie wil dat eigenlijk nog? Het stinkt hier zo!) beboet, opgesloten en in elkaar geslagen worden. 
Zelfs al worden nog zoveel klappen uitgedeeld in een smerige cel van de smeris. Zelfs al worden 
nog zovelen opgesloten en van al hun menselijkheid ontdaan. Dat paspoort, dat BSN nummer, het 
zorgt ervoor dat, ondanks alles, nog de gunst van het mogen blijven wordt verleend. Zelfs het 
ontzielde lichaam van de arrestant mag nog ijlings begraven worden om voorgoed in de 
Nederlandse bodem te rusten, doodsoorzaak onbekend. 

Ben je Neederlander? Dan kun je zelf een einde maken aan je vervolging: door te capituleren. Dat 
is simpelweg een kwestie van slavenwerk aanvaarden, huur betalen aan een uitbuiter met een 
kast van een huis in Wassenaar, en als een zombie voor de televisie hangen en al het braaksel 
slikken dat daar over u wordt uitgekotst. Dan is de minister tevreden, is uw buurman tevreden en 
zullen in de loop der jaren de politie en de inlichtingendienst overtuigd raken van uw pacificatie. 
Het gevaar is geweken. 

Maar... bent u illegaal, dan zal dit alles u niet baten, het is niet eens mogelijk! Zelfs het laagste 
stuk arbeid dat u bereid bent te verrichten is verboden. Zelfs de kleinste kamer kunt u nog niet 
huren. Over televisie hoeft niet eens te worden nagedacht (al mist u weinig). Van capituleren kan 
nimmer sprake zijn. Paria dat u bent! Crimineel. Overlastgever. Probleem! U kunt u maar beter uit 
de voeten maken, maar een heksenjacht, nee... De minister is gelovig, ziet u. Hij zegt alleen: biedt 
zulke mensen geen onderdak, dan denken ze maar dat ze blijven mogen. In de goot ermee, 
wegspoelen, afzuigen, oplossen. Het enige onderdak, het enige vreten dat u krijgen mag, is die 
tussen de muren, hekken, sloten en schrikdraad van onze werkgelegenheid creërende 
gevangenissen. Hét ultimum remedium voor een mens zonder toekomst, tot die tenslotte toegeeft 
te zullen vertrekken. 

Vertrek ís mogelijk. Kijk naar het vermanende vingertje van de minister! Er is keuze genoeg tussen 
hongerdood, verdrinking, marteling en moord. Uit het zicht, uit onze gedachten. Niet meer de zorg 
van ons land waarin mensen maar ten prooi vallen aan huisjesmelkers, pooiers en 
mensensmokkelaars die dankzij de illegaliteit, door onze wetten bedacht, hun gang kunnen gaan. 
Niets meer van dat al. Onze wet is onze wil en boven alles moet daaraan juist het slachtoffer van 
die wet als dader worden veroordeeld en bestraft. 

Dader? Men kan dan maar beter werkelijk dader zijn, en met recht! Geen vreten? Dan stelen. Geen 
geld? Dan de tas van een winkelende geldbuidel in de Kalverstraat. Geen woning? Dan het pand 
van de speculant. Het is alles met recht en het zou net zoveel gerechtigheid zijn indien die 
ministers aan het binnenhof in één klap zouden worden weggevaagd, want: Geen vrijheid? Geen 
onderdrukkers! 

Menig dictator werd in de loop van de geschiedenis een kopje kleiner gemaakt en er werd gedanst 
om zijn lijk, gejuicht om zijn einde, gevierd de vrijheid. Het feit dat Neederland zich een 
democratie noemt, vrijwaart de natiestaat niet van zulk broodnodig ingrijpen in de macht. Niet om 
de macht over te nemen, maar om deze af te breken. Het zal alles niet legaal zijn, maar ach. Er is 
wel meer niet legaal. Voor sommigen is de illegale actie een keuze. Voor anderen het illegaal 
verblijf een opgelegd feit. 

Laat ons allen daders zijn! 

Joke Kaviaar, 16 juli 2011 
http://www.jokekaviaar.nl
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