
Inleiding Linda Smismans bij openingsmoment container-installatie 
‘HOEVEEL NOG?’

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 kwamen. Jonge mensen die op 
zoek gingen naar een beter leven, en die met vervalste 
werkaanbiedingen naar Oost-Europa en Groot-Brittanië werden gelokt. 
Begeleid door twee mensensmokkelaars, waren ze vanuit Beijing naar 
Hongarije gevlogen. Na een lange reis in onmenselijke 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. Twee hebben 
het overleefd, vandaar de getuigenis van het gebeuren. De Nederlandse 
mensensmokkelaar is op basis van DNA-onderzoek geïndentificeerd en 
kreeg 8jaar 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 Nederlanders, waarvan een aantal een 
gevangenisstraf kregen.
Ieder slachtoffer kon worden geïdentificeerd en ze werden allen 
gerepatrieerd. In Dover kregen zij een herdenkingsmonument.

Het tragische omkomen van deze 58 mensen dateert dan wel van 
achttien jaar geleden, maar sinds 2000 gebeurden er meerdere ‘Dover- 
tragedies’. Vandaag is het echter geen wereldnieuws meer, hoewel de 
problematiek van mensen die sterven op hun vlucht, jammer genoeg  
actueler en omvangrijker is dan ooit.  Migratie is weliswaar van alle 
tijden, maar de laatste jaren verlaten steeds meer mensen hun roots 
omwille van oorlog, hongersnood, armoede, klimaatveranderingen enz…

De migratiecrisis treft in de eerste plaats de miljoenen vluchtelingen en 
de migranten zelf, onderweg vaak slachtoffers van mensenhandel en 
ontberingen, maar eenmaal op hun nieuwe plek , ook  doelwit van 
racisme, extreem nationalisme  en dan hebben we het nog niet over hun 
materiële en psychologische problemen. 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.  
We moeten beseffen dat “ Hoe we vandaag omgaan met mensen “op de 
vlucht” de toekomst van hun én onze kinderen, de toekomstige generatie
dus,  zal bepalen.  De impact van de miljoenen mensen die vandaag 
over onze planeet zwerven dringt door tot in onze kleine habitat , maar 
omdat het zo’n groots gebeuren is, de eerste reflex vaak; daar kan ik 
niets aan doen, dat moeten de Wereldleiders maar regelen. Dat we in 
bepaalde van deze Wereldleiders niet gerust  kunnen zijn, dat is een 
understatement. 
We kunnen ook , als doorsnee Hallenaar , wel een verschil  maken.  Als 
individu in ons gezin, op het werk, in de scholen, in ons verenigingsleven
en de lokale politiek, kunnen we onze steen bijdragen vb. door in de 
eerste plaats te luisteren naar de bekommernissen van onze 
medemensen, hun twijfels en angsten ernstig te nemen , zij die hulp 
nodig hebben opvangen en zij die zich bedreigd voelen door de vele 
veranderingen  vervolgens duidelijk te maken dat  het “wij-zij discours” 
dat vandaag alweer ‘bon ton’ wordt, contraproductief is en dat het 
opzetten van mensen tegen elkaar alleen in geweld kan eindigen . 
Probeer uw omgeving duidelijk te maken dat, wanneer het sluimerende 
angstvirus  wordt aangewakkerd,  wanneer het wordt misbruikt  vb. om 
vrijheden in te perken, ongecontroleerde repatriëringen uit te voeren, 
wanneer  aan de grenzen van Europa mensen worden verkocht, 
gemarteld en zelfs sterven, omdat zij onze welvaart zouden bedreigen, 
dan  ons alarmsignaal op rood moet slaan,  want dat eindigt in de 
vernietiging van alle mensenrechten waar we naar de Grote Oorlogen zo
voor gestreden hebben.

Wat we vooral nodig hebben is “ VERBINDING”  , het thema van deze 
wereldmaand

Deze installatie zien we dan ook als de verbinding met alle slachtoffers 
verdronken in de Middellandse zee, van ontbering gestorven in een 
vluchtelingenkamp, gestikt in vrachtwagens, omvergereden, bestolen, 
doodgeschoten, doodgemarteld, verkracht…    

Maar over hun dood heen proberen we al deze mensen ook te verbinden
met ons vandaag en de boodschap door te geven die zij ongetwijfeld 
hadden willen doorgeven;  “ Waarom? “’ en “Hoeveel nog” voor de 
mensheid beseft dat wij Allemaal mensen zijn en wij allemaal op zoek 
zijn naar het best mogelijke leven.


