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In Nederland
spreken we 
dingen uit en
vechten we 
de dingen 
niet uit
WILLEM
ALEXANDER
Koning van Nederland

vangen  in een  leegstaande school.
En de fractievoorzitter van de libe
rale VVD, Halbe Zijlstra, kreeg een
kogelbrief in de bus nadat hij opge
merkt had dat de vluchtelingen ook
wel  in  soberder  omstandigheden
gehuisvest kunnen worden.

Fatsoenlijk gesprek

De  fractieleider  van  GroenLinks,
Jesse Klaver, nam na de brandstich
ting  in  Wormerland  het  initiatief
om  samen  met  zijn  tien  collega
fractievoorzitters  een  open  brief
aan de bevolking te richten.
‘De afgelopen weken volgt het ene
incident op het andere. Een raads
vergadering wordt gestaakt vanwe
ge  de  intimiderende  sfeer.  In
spraakavonden  voor  burgers  wor
den  overschreeuwd  door  mensen
met  wie  geen  fatsoenlijk  gesprek
mogelijk is’, schrijven ze. ‘Bezorgde
burgers worden voor racisten uitge
maakt. Mensen vloeken,  tieren  en
wensen elkaar de ergste dingen toe
als  ze  in  demonstraties  tegenover
elkaar  staan.’  De  elf  fractieleiders
spreken  van  een  ‘klimaat  van  be
dreiging en intimidatie’.

Ook  koning  WillemAlexander,
op staatsbezoek in China, toonde
zich bezorgd over de verharding
van de sfeer. ‘In Nederland spre
ken we dingen uit en vechten we
de dingen niet uit. Wie overgaat
tot  intimidatie en bedreigingen
tast de waarden aan waar Neder
land voor staat’, zei hij. Uitspra
ken  van  WillemAlexander  zijn
gedekt  door  de  regering,  maar
hebben toch een eigen gewicht.
Opmerkelijk  is  dat  Geert  Wil
ders, de leider van de populisti
sche Partij  voor de Vrijheid, de
brief mee ondertekende. Tijdens
de jongste debatten over de mi
gratiecrisis liet hij zich niet be
paald van zijn fijnste kant zien.
Zo  vergeleek  hij  de  mannelijke
vluchtelingen  met  ‘testosteron
bommen’.
Enkele uren na de publicatie van
de brief liet Wilders via Twitter
weten dat hij binnenkort in Rot
terdam actievoert tegen ‘de ban
ge,  laffe  neppolitici  van  VVD,
GroenLinks en de Socialistische
Partij die de grenzen niet durven
sluiten’. (bar)

om van uw dochters af te blijven.’
Hij biedt ook zijn excuses aan om
dat hij altijd netjes zijn belastingen
betaalde  en  correct  Nederlands
spreekt.
Met zijn satirische brief wilde Ba
dakhshani, die intussen politicolo
gie  en  filosofie  studeerde,  aanto
nen dat vluchtelingen ook perfecte
Nederlanders kunnen worden.
Hij kroop in zijn pen nadat hij op tv
gezien  had  hoe  de  Rotterdamse
burgemeester  Ahmed  Aboutaleb
uitgejouwd  werd  tijdens  een  bij
eenkomst waar de opening van een
opvangcentrum  voor  vluchtelin
gen besproken werd. Het was één
van  de  vele  incidenten  in  Neder
land de jongste weken naar aanlei
ding van de migratiecrisis. Abouta
leb kwam er nog goed vanaf.
Een  andere  burgemeester  werd
met de dood bedreigd toen hij zich
bereid verklaarde vluchtelingen op
te vangen in zijn gemeente. In Wor
merland werden maandag de twee
auto’s van Harold Halewijn, plaat
selijk  boegbeeld  van  GroenLinks,
in  brand  gestoken.  Halewijn  had
voorgesteld om vluchtelingen op te
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BART BEIRLANT
BRUSSEL | ‘Alweer betaalt de bur
ger voor een Europese absurditeit.
Dit  is  onvervalste  wafelijzerpoli
tiek op Europees niveau, die de be
lastingbetaler 20 miljoen euro ex
tra per jaar kost.’ Europarlements

Parlement stemt in met ‘onvervalste wafelijzerpolitiek’

Het Europees Parlement keurde
een omstreden verdubbeling 
van het aantal rechters bij het
Europees Hof van Justitie goed.

EUROPESE UNIE

BRUSSEL  |  ‘Geen  verkrachter,
sorry.’  De  brief  die  de  33jarige
Ofran Badakhshani onder deze ti
tel op zijn Facebookpagina schreef,
is een hit in Nederland.
‘Ongeveer twintig jaar geleden ben
ik alleen en op 13jarige leeftijd, als
een  potentiële  verkrachter,  isla
mist,  belastingplukker  en  –  wel
licht het allerergste – als een poten
tiële banenpikker Nederland bin
nengeglipt’,  schrijft  Badakhshani,
die uit Afghanistan afkomstig is.
‘Tot grote verbazing van ons alle
maal is het mij tot op heden gelukt

‘Stop bedreigingen en intimidatie’

In Nederland maken politici en
koning WillemAlexander zich
zorgen over het gespannen 
klimaat door de migratiecrisis.
‘Wie overgaat tot intimidatie
en bedreigingen tast de 
waarden aan waar Nederland
voor staat.’

ASIELCRISIS VERHIT DE GEMOEDEREN IN NEDERLAND

Voor  en  tegenstanders  van  een  nieuw  asielzoekerscentrum  in  Steenbergen  tegenover  elkaar:  ‘Mensen  werpen  elkaar  de  ergste  dingen  toe  in  demonstraties.’    © David  van  Dam/belga
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name  gerechtvaardigd  gezien  de
toenemende werkdruk bij het Hof.
In 2024 komt er een onafhankelij
ke studie naar de noodzaak en effi
ciëntie van de stijging.
Maar de NVA en Open VLD stem
den tegen. Volgens Van Bossuyt ‘is
de aanstelling van 28 nieuwe rech
ters absurd en niet in verhouding
tot  het  probleem.  Negen  bijko
mende rechters zouden volstaan’.
Guy Verhofstadt, de liberale frac
tieleider, vindt dat ‘men in Europa
eindelijk  eens  moet  leren  beslis
sen wat nuttig is, in plaats van de
28 lidstaten te bedienen’.

laatste negen benoemd.
De Vlaamse Europarlementsleden
stemden verdeeld. CD&V, SP.A en
Groen  verdedigden  het  compro
mis: zij vinden de geleidelijke toe

voor om het aantal gewoon te ver
dubbelen, zodat elke lidstaat net
jes  twee  rechters  krijgt  en  nie
mand gediscrimineerd wordt.
Maar alles heeft een prijs: 28 extra
rechters  impliceerden  een  ge
schatte meerprijs van 22,9 miljoen
euro per jaar, tegenover 11,6 mil
joen voor twaalf extra rechters.
Het  Europees  Parlement  stemde
gisteren  in  met  de  verdubbeling
naar 56 rechters. In 2015 komen er
twaalf bij; in een tweede fase ko
men zeven rechters van het af te
schaffen  Gerecht  voor  Ambtena
renzaken over; in 2019 worden de

lid Anneleen Van Bossuyt (NVA)
haalde gisteren fel uit na de goed
keuring door het Europees Parle
ment  van  een  verdubbeling  van
het  aantal  rechters bij  het Euro
pees Hof van Justitie.
Dat hof drong  in 2011 aan op de
aanwerving van twaalf extra rech
ters,  boven  op  de  bestaande  28,
om de  toegenomen werklast  aan
te kunnen en de achterstand weg
te werken. Maar de 28  lidstaten,
die  nu  elk  één  rechter  hebben,
konden het niet eens worden over
de verdeling van die twaalf.
Daarom stelden ze eind vorig jaar

‘Europa moet eens
leren beslissen wat
nuttig is, in plaats
van de 28 lidstaten
te bedienen’
GUY VERHOFSTADT
Fractieleider Europese liberalen


