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Kun jede angst
voordedoodwel
beteugelen?

M
aandagschreef RenéCuperus indeVolks-

krantdatdeEuropesemorele Leitkultur,
kort samengevat: ‘NooitmeerAuschwitz’,
aanhetverdwijnen is.Dieverdwijningweet

hij aanmoslim-immigranten.
Numeen ikdatdeze ‘morele Leitkultur’ alleennog in

Duitslandbestaat –ookdaar is zij steedsmindervan-
zelfsprekend–endeverdwijningervan isnietuitslui-
tend tewijtenaan immigranten. Zeker, antisemitisme
is invrijwel alleArabische landenenbijvoorbeeldook
Turkije volstrekt salonfähig, ennatuurlijk zijn immi-
grantendaarmeebesmet.MaarKenanMalik schreef in

TheNewYork Timesdatantisemitismebloeit inEuropese
landenwaarnietof nauwelijksmoslimswonen,bij-
voorbeeldPolenenSpanje,waar ikaan toevoeg:Honga-
rije.

Degerechtvaardigdestrijd tegenhomohaatenanti-
semitismewordtdikwijlsgebruikt alsmorele recht-
vaardigingvoor islamofobie.

Onzegrote, vrome, Europese leugen isdat eropons
continentgeenblankenchristelijk antisemitisme
meerbestaat.
Wieuit zijndoppenkijkt,weetbeter.

Arnon Grunberg
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Van onze verslaggevers
Toine Heijmans, Wil Thijssen

amsterdamOpnieuwiseenuit-
geprocedeerdeasielzoekerern-
stiggewondgeraakt ineenkraak-
pand inAmsterdam.De Ivoriaan
brakmaandagnachteennekwer-
vel en liepeenhersenbloedingop,
nadateentrapleuningafbrak in
hetkortdaarvoorgekraakte
‘Vluchtgebouw’,dat tachtigmen-
senherbergt.

Eendageerderoverleedeenuitgepro-
cedeerde Somaliër als gevolg van ver-
wondingendie hij opliep tijdens een
vechtpartij in een soortgelijk kraak-
pand,waar 120 illegalenwonen.
Deincidentenzettendediscussieop

scherp over de illegale noodopvang
vanuitgeprocedeerden.Wettelijk ge-
zienmaghetgemeentebestuurdeon-
gedocumenteerdengeenhulpbieden,
omdatze illegaal zijn.Ondertussen le-
ven inAmsterdamenkele honderden
mensen onder erbarmelijke omstan-
dighedeninkraakpanden,metslechte
voorzieningen en hoogoplopende
spanningen.

Het slachtoffer datmaandagnacht
een nekwervel brak, Ibrahim Touré

(27),werdvolgenszijnmedebewoners
nietadequaatgeholpen.Politieenam-
bulancemedewerkersweigerdenhet
pandtebetredenomdathetasbestzou
bevatten. ‘WemoestenIbrahimzelf de
trap op dragen, hoewel we zagen dat
hij ernstig hoofdletsel had’, zegtMus-
tafa Fafana, die het slachtoffer mee
naar buiten droeg. De gemeentelijke
inspectie hadhet panddiezelfde dag
noggekeurd–eengebruikelijkeproce-
dure als uitgeprocedeerden eenpand
kraken.
Het College voor deRechten vande

Mens bezocht dinsdagochtend de
VluchtgarageinAmsterdam-Zuidoost,
vanwegededoodvandeSomaliërNas-
sirGuuleed(32),enconcludeertdatde
situatieeruitdehandloopt.Erzijnda-
gelijksvechtpartijen;deelektrischebe-
drading hangt los; de elektriciteits-
voorzieningvaltuitenerisgeenwarm
water. ‘Nederlandisverplichtommen-
sen te helpen die niet voor zichzelf
kunnen zorgen. Tot nog toe komtNe-
derlanddie verplichtingniet na’, stelt
woordvoerderMaryshaMolthoff.
BurgemeesterVanderLaanvanAm-

sterdamneemtvooralsnoggeenmaat-
regelen – als hij die al kannemen, laat
een woordvoerder weten. ‘Het is een
kraak, het is geenofficiële opvang.We

kunnenniet veel doen. Het is aanhet
Rijk om een oplossing te vinden.’ De
pandenzijnweldoordegemeentege-
controleerd en goed genoeg bevon-
den, ‘watwe kondendoenhebbenwe
gedaan’, zegt dewoordvoerder. De in-
cidentenwordendonderdag bespro-
ken inde gemeenteraad. Dan iswaar-
schijnlijk ookdebegrafenis vande So-
maliër,georganiseerdenbetaalddoor
degemeente.

Staatssecretaris Teeven van Justitie
noemthet tragischwat er is gebeurd.
‘Vreemdelingenhorennietopstraatof
in kraakpanden te leven’, meldt zijn
woordvoerder. ‘Ze kunnen onderdak
krijgen en van daaruit actief werken
aanhunvertrek.’
Dat isprecieshetprobleem:sommi-

genvandeuitgeprocedeerdenzeggen
nietnaarhet landvanherkomst terug
tekunnen–omdatdesituatieonveilig
isof omdathetonmogelijk is inreispa-
pieren te krijgen. Het dagblad Trouw

melddedinsdagdat 10procent vande
groepuitgeprocedeerdendiedoorAm-
sterdamzwerft toch recht op een ver-
blijfsvergunningbleek tehebben.

Amsterdam worstelt al twee jaar
met deze groep illegalen. Burgemees-
terVanderLaanheeftgeprobeerdhun
tijdelijknoodopvangtebieden, inruil
voor vrijwillig vertrek,maar datmis-
lukte.HoegraagVander Laanookzou
willen, gemeentelijke opvang vanuit-
geprocedeerden is sinds 2010 verbo-
den. Tegelijk is de groepniet van zins
weg te gaan. Destijds al zeiden critici
dat ‘hetprobleemweerbijdegemeen-
tenoverde schuttingwordtgegooid’.

Nu er een dode en een zwaarge-
wonde zijn gevallen, is het in Amster-
dameenprobleemvanopenbareorde
geworden. ‘Toch is dit geen redenom
er meteen wat aan te doen’, zegt de
woordvoerder. ‘We moeten ook nog
zienhoehet zichverderontwikkelt.’

Schijnwerper opnoodopvangnadode engewonde in kraakpandenAmsterdam

PremierRutteheeft inNieuwe-
geinbekendgemaaktdaterop
10november indeRAI inAm-
sterdameennationaleherden-
kingwordtgehoudenvoorde
vliegrampinOekraïne.Nabe-
staandenvandeslachtoffers
zullenactiefwordenbetrokken
bijdezeherdenking. Enkele
honderdenvandenabestaan-
denontvingenopeenbesloten
bijeenkomst inNieuwegein in-
formatieoverhetonderzoek
naardna-profielen.
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Discussie illegalenopscherp

Burgemeester
Van der Laan
van Amster-
dam laat we-
ten: ‘Het is aan
het Rijk om
een oplossing
te vinden.’
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Alspresidentskandidaat
noemdeFrançoisHollandede
financiëlewereld ‘deonzicht-
barevijand’.Gisterenbe-
noemdehijdeex-bankierEm-
manuelMacrontotminister
vanEconomischeZaken,alsop-
volgervande linkseArnaud
Montebourg. Eenvertegen-
woordigervande linkervleugel
vandesocialistischepartij
sprakvaneenprovocatie.Het
nieuwekabinetwerddinsdag-
avondgepresenteerd.
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Frankrijk

Ex-bankieropEZ

ManchesterUnitedheeftdins-
dagavondeenonthutsendbe-
kerverliesgeledentegenMK
Dons, eenclubuitdederdedivi-
sie vanhetEngelsevoetbal. En-
keleurennadatbekendwasge-
wordendatAngelDiMariadefi-
nitiefnaarOldTraffordkomt,
verlorendedramatischspe-
lendemannenvanLouisvan
Gaalde tweederondewedstrijd
inMiltonKeynesmet4-0.
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