
De pelgrims zijn zelf
schuldig aan het dra-
ma. Zij hebben aanwij-
zingen niet opgvolgd. 
De Saudische minis-

ter van volksgezondheid Khaled
al-Falih over de ramp in Mekka
die ruim zevenhonderd levens
heeft geëist.

Het is het probleem van de islam.
Zelfs in het seculiere Turkije wordt
het lot of Gods wil als excuus ge-

bruikt. Het verhult intellectuele
luiheid of falend leiderschap. Wat
goed gaat, schrijven bazen wel
graag aan zichzelf toe.
Auteur Mustafa Akyol in de New
York Times.

Het is een daad van God geweest.
Bouwbedrijf Bin Laden over de
oorzaak van de ramp op 11 sep-
tember toen een kraan boven op
de moskee viel die om de Ka’aba
staat. Daarbij vielen 118 doden.

De veiligheidsvoorschriften zijn
genegeerd.
De Saudische autoriteiten heb-
ben een heel ander oordeel over
de oorzaak van die ramp.

Het was de wil van God, en die
staat boven alles.
Toenmalig koning Fahd in 1990,
toen 1426 pelgrims omkwamen
in Mekka bij een paniekreactie.

We zijn overgeleverd aan een nieu-

we generatie domme dromers die
achter de façade van een incompe-
tente koning opereert.
Een lid van de koninklijke fami-
lie in Saudi-Arabië.

Mismanagement en ongepaste
acties van de Saudische regering
hebben deze ramp
veroorzaakt.
De hoogste leider van
Iran, ayatollah Ali
Khamenei.

’Islamitische leiders verschuilen zich achter God’

Al weken worden we overspoeld
met beelden van vluchtelingen die
wanhopig West-Europa proberen
te bereiken. Er is daarbij een dis-
cussie ontstaan of het vluchtelin-
gen of migranten betreft. Voor de
vluchtelingen die de afgelopen
jaren uit Libië naar Europa zijn
gekomen, is inmiddels vastgesteld
dat ongeveer de helft bestond uit
vluchtelingen en de andere helft
uit migranten. Over de steeds gro-
tere aantallen vluchtelingen die via
de Balkanroute Europa binnenko-
men is dat nu met zekerheid te
zeggen. Een eerste indruk doet
vermoeden dat het aantal daadwer-
kelijke vluchtelingen niet hoger en
wellicht zelfs lager zal blijken te
liggen dan bij de Libiërs.

Profiel
Bij oppervlakkige beschouwing
valt op dat het profiel van de per-
sonen die de vluchtelingenstroom
uitmaken niet naadloos overeen-
stemt met dat van de door burger-
oorlog geteisterde Syrische bevol-
king. Ten eerste lijkt het overgrote
deel van de vluchtelingen te be-
staan uit mannen. Dan werpen
direct de vragen zich op: ’Zijn
vrouwen dan geen slachtoffer van
oorlogsgeweld? Worden vrouwen
door IS beter behandeld dan man-
nen?’ Nee, natuurlijk niet. Vrou-
wen zijn kwetsbaarder en lopen
juist meer risico slachtoffer van

oorlogsgeweld te worden dan
mannen.
Ten tweede is het overgrote deel
van die mannen tussen de 20 en 40
jaar oud en zijn de leeftijdsgroepen
van 1 tot 20 en 40 tot 80 jaar sterk
ondervertegenwoordigd. Ten derde
zijn die mannen telkens alleen,
terwijl in Syrië wellicht het meren-
deel van de mannen van hun leef-
tijd getrouwd is en kinderen heeft.
Ten vierde is duidelijk geworden
hoe makkelijk het is om aan valse
Syrische paspoorten te komen en je
uit te geven voor vluchteling.
Weekblad Nieuwe Revu wist voor
800 dollar binnen 40 uur een offi-
cieel paspoort op naam van Mark
Rutte te bemachtigen. Ten vijfde
maken zeer veel vluchtelingen
gebruik van de diensten van men-
sensmokkelaars die duizenden
euro per persoon vragen. Dat geld
kan niet iedereen opbrengen. Niet
zelden wordt een jongeman afge-
vaardigd door familie die voor hem
geld inzamelt. Tot slot valt op dat
ze allemaal naar Duitsland willen.
Ze zullen toch ook wel een reden

hebben waarom ze niet in Grieken-
land of Servië willen blijven, maar
uitgerekend in Duitsland opvang
zoeken. En dat is geen politieke,
maar een sociaaleconomische re-
den.

Traject
Tenslotte is een Syriër die via Tur-
kije naar Europa reist, uitsluitend
op het traject van Syrië naar Tur-
kije een vluchteling. Op het traject
van Turkije naar Griekenland is hij

per definitie migrant, want in
Turkije woedt geen oorlog. Sterker,
deze mensen stappen uit een veilig
en beschaafd land als Turkije in
een bootje en beginnen een gevaar-
lijke overtocht. Hun veiligheid
wordt juist minder. Strikt geno-
men zou je kunnen zeggen dat alle
personen die vanuit Turkije naar
Europa trekken, op de vlucht voor
oorlog en politieke vervolging, in
feite economische migranten zijn.
Europa moet het kaf van het koren

scheiden, anders halen we een bron
van sociale en politieke onrust
binnen die tot langdurige chaos zal
leiden en die pas zal eindigen door
invoering van rigide ordemaatrege-
len met blijvend verlies van bur-
gerlijke vrijheden als gevolg. Bo-
vendien kunnen we anders nooit
de miljoenen échte vluchtelingen
opnemen die nog komen.
Michiel Klinkhamer is Ruslandkundige
en publiceert regelmatig over geopoli-
tieke onderwerpen.

Vluchteling
is al snel
migrant

De vluchtelingenstroom
dijt nog steeds uit. Strikt
genomen is elke Syrische
vluchteling die vanuit
Turkije naar Europa trekt
een economische migrant,
stelt Michiel Klinkhamer. 

Vluchtelingen hebben per rubberboot vanuit Turkije het Griekse eiland Lesbos bereikt. FOTO AFP/IAKOVOS HATZISTAVROU
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Opinie

Na de ouderen (50 Plus) en de
dieren (Partij voor de Dieren) krij-
gen nu ook de ondernemers hun
eigen partij. Hero Brinkman en
Dirk Scheringa zien een gat in de
(politieke) markt. De kans is echter
klein dat dit illustere duo met de
Ondernemers Partij potten zal
breken. Nederland is een land van
ondernemers. Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) telt
ons land bijna anderhalf miljoen
bedrijven. In verreweg de meeste
gevallen gaat het om eenmansza-
ken. De Kamerzetels liggen voor
het oprapen voor de Ondernemers
Partij, zou je haast zeggen.

Het is echter de vraag hoe groot de
behoefte is aan dergelijke one-
issue-partijen. De verschillende
ouderenpartijen zijn er in het
verleden ook nooit in geslaagd hun
potentie waar te maken. Ook al
omdat het meestal niet lang duur-
de voordat deze partijen door
ruzies uiteen vielen.
Waar de one-issue-partijen aan
voorbij lijken te gaan is dat hun

potentiële kiezers meer zijn dan
alleen ouderen of ondernemers.
Zoals ouderen niet alleen aan zich-
zelf denken, maar ook aan de toe-
komst van hun kinderen en klein-
kinderen, zijn ondernemers toch
niet alleen geïnteresseerd in zaken
die hun onderneming raken? 
Ook ondernemers maken zich druk
over zaken als de vluchtelingencri-
sis of de gezondheidszorg.

Brandstof
Toch denkt Hero Brinkman – op-
richter van de Ondernemers Partij,
vandaag houdt de partij haar eerste
congres – te scoren met thema’s als:
verlaging van de btw, lagere belas-
ting op brandstof en een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor
ZZP’ers. Maar hoe geloofwaardig is
Hero Brinkman? 

Waar je verwacht dat een onderne-
merspartij wordt opgericht door
een selfmade ondernemer, die
vanuit de praktijk weet wat er
onder ondernemers leeft, heeft
Brinkman vooral een verleden als
buurtregisseur en politieman.

Bombarie
Een stemmenmagneet is hij in
ieder geval niet. Dat bleek toen de
voormalige adjudant van Geert
Wilders met veel bombarie uit
diens PVV stapte en met zijn
’rechtse’ Democratisch Politiek
Keerpunt (DPK) in 2012 de Tweede
Kamer probeerde binnen te ko-
men. Dat mislukte.
Brinkman was daarna nog wel
actief als Statenlid in Noord-Hol-
land, maar daar viel hij – na het
uiteenvallen van de PVV-fractie –

vooral op door zijn vrijwel conti-
nue afwezigheid bij de Statenver-
gaderingen.
Terwijl hij ook daar al voor de
belangen van ondernemers op had
kunnen komen.
De keuze voor Dirk Scheringa is
een opvallende. Ooit gaf het Sche-
ringa (oud-raadslid voor het CDA)
aan open te staan voor een minis-
terspost. De vraag is wie nu nog
zijn belastingcenten toevertrouwt
aan de gevallen ondernemer, die
zijn DSB-imperium opbouwde
door woekerpolissen te slijten aan
gezinnen én ondernemers.
Bovendien ligt een leiderschapscri-
sis nu al op de loer. Dirk Scheringa
is immers niet gewend om tweede
viool te spelen. Grote kans dat het
scenario van de teloorgang van de
ouderenpartijen zich herhaalt.

Herrie ligt op de loer bij de Ondernemers Partij
Nederland telt anderhalf
miljoen bedrijven en bijna
evenveel ondernemers.
Toch acht Roel van Leeu-
wen de kans op succes
voor de Ondernemers
Partij gering.

Roel van Leeuwen
r.van.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl

Michiel Klinkhamer


