
In 2000 was de “Dover-zaak” schokkend 

nieuws. Men kende het fenomeen van 

mensensmokkelaars, maar voor het 

eerst werd men met een dergelijke 

tragedie geconfronteerd. Er werd langs 

beide zijden van het kanaal dan ook een 

grootscheeps onderzoek gevoerd. Bleek 

dat deze twintigers allen uit Fujan kwa-

men. Jonge mensen die op zoek gingen 

naar een beter leven, en die met vervals-

te werkaanbiedingen naar Oost-Europa 

en Groot-Brittanië werden gelokt. Be-

geleid door twee mensen smokkelaars, 

waren ze vanuit Beijing naar Hongarije 

gevlogen. Na een lange reis in onmense-

lijke omstandigheden doorheen Europa, 

bereikten ze Rotterdam, waar een groep 

van zestig mannen en vrouwen worden 

‘ingeladen’ in een vrachtwagen met 

bestemming Dover. Na de vrachtwagen 

op de veerboot te hebben geparkeerd, 

zet de mensensmokkelaar van dienst de 

verluchting af en eenmaal in de vaart 

gaat hij rustig eten. Bij zijn verhoor 

verklaart hij dat hij ‘vergeten’ was de 

ventilatieluiken opnieuw te openen. De 

mensen raken verhit, beginnen te huilen 

en op de wanden van de container te 

krassen. Bij het openmaken van de 

container zijn er nog enkele slachtoffers 

in leven maar ze sterven in de volgende 

uren. De Nederlandse mensensmok-

kelaar is op basis van DNA-onderzoek 

geïndentificeerd en kreeg 8 jaar voor 

mensensmokkel en 6 jaar voor doodslag 

op 58 mensen. Het netwerk werd deels 

in kaart gebracht en in deze zaak betrof 

het Chinezen, Hongaren en Nederlan-

ders, waarvan een aantal een gevange-

nisstraf kregen.

Ieder slachtoffer kon worden geïdentifi-

ceerd en ze werden allen gerepatrieerd. 

In Dover kregen zij een herdenkingsmo-

nument.

Sinds 2000 gebeurden er meerdere 

‘Dover- tragedies’, maar vandaag is het 

geen wereldnieuws meer. Het tragische 

omkomen van deze 58 mensen dateert 

dan wel van achttien jaar geleden, toch 

is het actueler dan ooit. Migratie is van 

alle tijden, maar de laatste jaren ver-

laten steeds meer mensen hun roots 

omwille van oorlog, hongersnood, ar-

moede, klimaatveranderingen enz… De 

migratiecrisis treft in de eerste plaats de 

miljoenen vluchtelingen en de migran-

ten zelf, vaak slachtoffers van men-

senhandel en extreem nationalisme. 

Maar ook de bevolking in de landen van 

toevlucht, de politici, de ordediensten 

en de transportbedrijven, staan door de 

migratie voor grote uitdagingen, want 

het einde is niet in zicht.
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