
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 


