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De grootvervuilers
25 boerenbedrijven kunnen 
het stikstofprobleem oplossen
vandaag 3 de Verdieping 2|3

Saskia Houttuin
Gedaref, Soedan

Dagenlang hebben ze gelopen door
het onherbergzame landschap van
Tigray, in het noorden van Ethiopië –
hun meest waardevolle bezittingen
op de rug. Een bundeltje kleding, sie-
raden, contant geld. Soms was er
geen tijd om spullen mee te nemen
op de vlucht naar Soedan. Sinedu
(30) vertrok naakt; de iets te ruime
gebloemde jurk, onderweg gekregen
van een ander, draagt ze nu ruim een
week.

Verpleegster Mihret (25) verzorg-
de patiënten toen het Ethiopische
federale leger het ziekenhuis van het
plaatsje Mai-Kadra naderde, pal
naast de Soedanese grens. Terwijl
het geluid van schoten en bommen
steeds luider klonk, sommeerde de
directeur zijn personeel om het pand
direct te verlaten. Hun patiënten lie-
ten ze achter, vertelt Mihret: vrou-
wen midden in een bevalling, zwaar-
gewonde strijders. “Ik weet niet hoe
ik God nog onder ogen kan zien.”

Het conflict in het noorden van
Ethiopië is nog geen drie weken oud,
maar heeft nu al ruim 40.000 men-
sen naar Soedan gedreven, schat de
vluchtelingenorganisatie van de Ver-

enigde Naties. De Soedanese over-
heid verwacht dat dit aantal kan op-
lopen tot 200.000. De getuigenissen
van Tigreërs in de vluchtelingen-
kampen Village 8 en Um Rakuba ge-
ven een duister beeld van de bittere
strijd die verderop over de grens
wordt gevoerd.

Sinds het Ethiopische leger onder
leiding van premier Abiy Ahmed een
offensief is begonnen, bedoeld om
het lokale bestuur uit de weg te rui-
men, zijn honderden, mogelijk dui-
zenden mensen omgekomen. Leger-
woordvoerder Dejene Tsegaye zei af-
gelopen weekeind dat een ‘beslissen-
de fase’ ophanden is. Volgens Tse-
gaye rukken troepen met zwaar ge-
schut op naar de regionale hoofdstad
Mek’ele. “Red jezelf”, is zijn bood-
schap aan de Tigreërs die nog in het
gebied zitten. Zijn waarschuwing zal
weinig inwoners bereiken: telefoon
en internet zijn er al wekenlang op
zwart.

Het gebrek aan informatie houdt
vluchtelingen in Soedan in spanning
over familieleden die zijn achterge-
bleven. Onderweg pakten Ethiopi-
sche soldaten haar sieraden af, zegt
Awtse (30), die met haar vijf kinde-
ren in een geïmproviseerde tent van
houten palen en doeken verblijft.

“Ze dreigden ons te onthoofden als
we verder zouden lopen.” Door een
omweg te nemen bereikten ze de
grens. Ze vraagt zich af of ze haar
man, die besloot in Tigray te blijven,
ooit terug zal zien. “Ze willen alle
Tigreërs vermoorden.”

Alle vluchtelingen die Trouw in
de afgelopen dagen heeft gesproken,
zeggen onderweg naar Soedan meer-
dere lichamen te hebben gezien. Zij
zeggen getuige te zijn geweest van

zowel luchtaanvallen als schiet- en
steekpartijen.

Yared (35), een taxichauffeur, zag
op zijn vlucht naar de grens een dode
vrouw op de grond liggen, haar le-
vende baby nog aan de borst. “De ba-
by dronk moedermelk, vermengd
met haar bloed,” zegt hij, zijn ogen
rood van slaapgebrek en tranen.
Naast de vrouw lag een ouder kind,
ook dood. “Ik heb nog nooit zoiets
ergs gezien.”

Volgens Yared raakte zijn moeder
bij een bombardement gewond in
haar zij. Voordat omstanders haar
naar het ziekenhuis brachten, zei ze
tegen haar zoon dat hij zonder haar
moest vertrekken. “Ze zei, ik ben
groot genoeg om dit zelf te doen.”
Samen met zijn gezin bereikte hij
Soedan door een rivier over te
zwemmen.

Eenmaal aangekomen in Soedan
worden vluchtelingen in trucks en
bussen vervoerd naar vluchtelingen-
kampen die verspreid over het oos-
ten in allerijl zijn opgezet. Terwijl
deze kampen steeds verder uitdijen,
worstelen hulporganisaties om de
toestroom van vluchtelingen te
voorzien van voldoende hulp.

“We doen ons best”, zegt Abdel-
basit Abdelghani, manager van Um

Bij de grens klinken de oorlogsgruwelen

Trump vindt zijn draai
Langzaam maakt de zittende 
president een beetje plaats
vandaag 6|7

Massaal langs de kant
2 miljoen Nederlanders sporten
door corona nauwelijks meer
sport 19

Rakuba, waar in de jaren tachtig ook
Tigrese vluchtelingen werden opge-
vangen. “Makkelijk is het niet, er
komen elke dag meer bij.” Het kamp
sloot in het jaar 2000, maar is weer
open. Met capaciteit voor 10.000
mensen is het nu half gevuld.

In Village 8, een paar honderd ki-
lometer verderop, ontstonden zater-
dag schermutselingen om kleding en
zeep. De frustratie neemt toe, ziet
ook Birhanu een week na aankomst.
“Er is niet genoeg water, niet genoeg
eten. Kijk nou, we zijn al met zo
veel.”

De volledige namen van de vluchte-
lingen zijn in verband met hun veilig-
heid achterwege gelaten. Ze zijn
bekend bij de hoofdredactie.
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In het Soedanese vluchtelingenkamp Village 8 dreigen voedsel- en watertekorten nu gevluchte Ethiopiërs toestromen.  FOTO JOOST BASTMEIJER

Ethiopië reportage • In vluchtelingenkampen in Soedan vertellen Ethiopiërs over de
gruwelijke taferelen in het noorden van hun land, waar hevig wordt gevochten.



Ik kijk naar elke vrouw 
of het de mijne is

vluchteling Daniel wacht aan de grens

Saskia Houttuin
Hamdayet, Soedan

Voor de meesten van de vluchtelin-
gen uit Tigray is het oversteken van
de Tekeze-rivier de laatste horde
naar veilig terrein. De rivier, ingebed
in een diepe kloof, vormt een na-
tuurlijke grens tussen het noordwes-
ten van Ethiopië, waar een hevige
oorlog woedt, en het oosten van Soe-
dan.

Tot voor kort maakten dagelijks
honderden, soms duizenden Ethio-
piërs er de overtocht naar het Soeda-
nese woestijndorp Hamdayet, op de
vlucht voor het gewapende conflict
dat drie weken geleden uitbrak tus-
sen lokale troepen in de provincie Ti-
gray en het leger van de federale
overheid in Addis Abeba. Nu zijn de
roestige bootjes leeg. Sinds Trouw de
grensplaats drie dagen geleden be-
zocht, zouden vluchtroutes naar
Soedan zijn afgesloten, meldt pers-
bureau AFP op basis van gesprekken
met vluchtelingen.

Verslaggevers van de BBC zeggen
soldaten van het Ethiopische federa-
le leger aan de grens te hebben ge-
zien. Meerdere vluchtelingen en een
hooggeplaatste hulpverlener beves-
tigden eerder tegenover Trouw dat
mensen moeilijkheden hebben om
Ethiopië te verlaten. Aankomstcijfers
van de VN-vluchtelingenorganisatie
UNHCR lijken dat beeld te bevesti-
gen: data tonen een dalende lijn.

“De federale overheid probeert
Tigreërs tegen te houden”, zegt Da-
niel (35), een handelaar die vanaf
het kiezelstrand aan de rivier nu vijf
dagen op zijn vrouw en twee kinde-
ren wacht. Zijn gezin woont in de
stad Humera, minder dan tien kilo-
meter verderop. Contact krijgen lukt
niet: het internet- en telefoonnet-
werk is in het noorden van Ethiopië
geblokkeerd. “Ik kijk naar elke
vrouw of het de mijne is.”

Eten en polsbandjes
Het plaatsje Hamdayet is in een paar
weken tijd uitgegroeid tot een tus-
senstop vol bedrijvigheid. In witte
VN-tenten krijgen vluchtelingen wa-
ter, een warme bonenschotel en een
polsbandje; hun toegangsbewijs voor
de vluchtelingenkampen verderop
in Soedan.

Op het terrein is ook een kleine
kliniek ingericht, waar drie gewonde
jongemannen worden verzorgd. Met
een bijl is op het hoofd en de rechter-
hand van Abrahali (21) ingehakt. Vol-
gens hem het werk van lokale troe-
pen uit de provincie Amhara, die het
federale leger bijstaan in de strijd om
de macht in Tigray. Met zijn gezonde
hand buigt hij zijn vingers één voor
één, in de hoop dat het gevoel in zijn
andere hand ooit nog terugkomt.

Hoeveel mensen door het conflict

zijn omgekomen is vanwege het ge-
brek aan betrouwbare informatie uit
de regio onduidelijk: het zijn er zeker
honderden, mogelijk zelfs duizen-
den. De Ethiopische premier Abiy
Ahmed, die nog geen jaar geleden de
Nobelprijs voor de vrede in ontvangst
nam, gaf donderdag het federale le-
ger de opdracht tot ‘de laatste fase’
van het offensief. Troepen staan aan
de rand van de regionale hoofdstad
Mekele, klaar om het opstandige
TPLF-bestuur aan te vallen.

Premier Abiy schrijft in een ver-
klaring dat zijn strijdkrachten een
strategie hebben uitgestippeld om
onschuldige burgers en nationaal
erfgoed te sparen.

Ondertussen is het aantal vluch-
telingen in Soedan volgens de VN-
vluchtelingenorganisatie opgelopen
tot 43.000. Dagelijks vertrekken ou-

de Bedford-bussen vanuit Hamdayet
naar de vluchtelingenkampen.

Vlak voor vertrek delen vrijwilli-
gers mondkapjes uit aan de passa-
giers. Voorlopig is dat het enige dat
hulporganisaties kunnen bieden, als
het gaat om het beschermen van
vluchtelingen tegen het coronavirus.
In het kamp draagt vrijwel niemand
ze meer.

Alganesh kocht van haar laatste

beetje geld koekjes voor onderweg.
“Meer heb ik niet”, zegt ze, terwijl
ze probeert haar twee peuters op
schoot in bedwang te houden. “En ik
weet niet waar mijn man is.”

Veel families zijn in de chaos van
het conflict van elkaar gescheiden,
constateert Samreen Abuidris van
organisatie Save the Children. Tot nu
toe hebben zij 139 alleenstaande
kinderen geregistreerd. “We probe-

ren in samenwerking met de Soeda-
nese overheid deze kinderen te her-
enigen met hun families”, zegt ze
vanuit de regionale hoofdstad Geda-
ref. “We kijken ook naar mogelijk-
heden om hen tijdelijk onder te
brengen bij andere families in de
kampen.”

Wachten bij de bussen
Een lange man, een doek om zijn
hoofd gewikkeld tegen de felle
woestijnzon, speurt al dagen de bus-
sen af naar zijn vrouw en jongste
dochter. Zijn andere dochter, een
meisje van negen, ontsnapte met
hem uit de stad Humera. Hij laat een
foto van haar zien op zijn mobiele
telefoon, gemaakt op het moment
dat de bommen vielen. Het meisje
knielt voor een afbeelding van Jezus.
“Hier is ze aan het bidden.”

Hij heeft zijn vrouw nog steeds
niet gevonden, vertelt hij een paar
dagen later aan de telefoon. Nog al-
tijd houdt hij de wacht bij de bussen.

De vluchtelingen zijn in verband met
hun veiligheid anoniem opgevoerd.
Hun volledige namen zijn bekend bij
de hoofdredactie.

Vluchtelingen wachten in Soedan op
familieleden, maar Ethiopië sluit de grens 

Conflict reportage • Nu het Ethiopische leger een eindoffensief heeft aangekondigd in de
opstandige provincie Tigray, stokt de vluchtelingenstroom richting Soedan. De grens zit dicht.
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Contact krijgen lukt
niet: het internet- 
en telefoonnetwerk 
is geblokkeerd

Per boot steken Ethiopische vluchtelingen de grensrivier met Soedan over. Het worden er steeds minder. FOTO’S JOOST BASTMEIJER

Een jongen helpt zijn vader, die zich wast in de grensrivier de Tekeze.
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Oorlog in Ethiopië
In ballingschap in Soedan

Saskia Houttuin
Um Rakuba, Soedan

Toen Gebrehiwot Gidey na een da-
genlange reis aankwam in Um Raku-
ba, een vluchtelingenkamp in het
oosten van Soedan, voelde hij zich
meteen een beetje thuis. Vanuit de
verte, tussen de wirwar van struiken
en provisorisch opgezette lappen-
tenten, herkende hij de boom die
zijn vader drie decennia eerder had
geplant. Gidey (60), een tengere
man in geel geruit overhemd, gaf de
boom een kus. “Ik heb hier negen
jaar gewoond.”

Halverwege de jaren tachtig was
hij, net als nu, de regio Tigray in het
noorden van Ethiopië ontvlucht.
Het was de tijd van de militaire jun-
ta, die gedurende het bewind onder
president Mengistu Haile Mariam
verantwoordelijk was voor een lange
periode van geweld. Extreme droog-
te en politiek wanbestuur vererger-
den de situatie: een miljoen mensen
kwamen om van de honger. Het re-
gime van Mengistu viel in 1991.

“Eenmaal terug in Tigray hadden

we weer van alles”, zegt Gidey, die in
het plaatsje Rawyan als boer aan de
slag ging. “We bouwden huizen, we
hadden vee en land om te bewerken.
We leefden in vrede.”

Maar begin november ging het
weer mis: een al langer sluimerend
politiek conflict laaide op nadat troe-
pen gelieerd aan het bevrijdings-
front van Tigray (TPLF) twee militai-
re bases aanvielen. Het federale leger
onder leiding van premier Abiy Ah-
med sloeg terug met een militair of-
fensief. Omdat het telefoon- en in-
ternetverkeer al wekenlang plat ligt,
is het moeilijk na te gaan wat er in
het gebied gebeurt. Geschat wordt
dat honderden, mogelijk duizenden
mensen om het leven zijn gekomen.

In een vier uur durende toespraak
zei premier Abiy gisteren dat TPLF-
kopstukken naar het westen van Ti-
gray zouden zijn gevlucht. Hij voeg-
de eraan toe dat het federale leger
hen in de gaten houdt en snel zal
toeslaan. Ook zei hij dat het leger
geen burgerslachtoffers had ge-
maakt. Dit komt niet overeen met
wat vluchtelingen uit Tigray in Soe-

dan tegen Trouw en andere nieuws-
media hebben gezegd.

Ruim 40.000 Ethiopiërs trokken
in de afgelopen weken naar Soedan,
over dezelfde vluchtroutes als in de
jaren tachtig. Het kamp Um Rakuba,
dat in het jaar 2000 sloot, is begin
deze maand weer heropend. “Het is
heel verdrietig om hier weer mensen
te zien, met dezelfde problemen als
destijds”, zegt Abdelbasit Abdelgha-
ni, manager van het kamp.

Abdelghani, die vroeger ook in
Um Rakuba werkte, ziet erop toe dat
hulporganisaties de benodigde hulp
in het kamp kunnen optuigen. Twee
keer per dag wordt in grote potten de
gezamenlijke maaltijd bereid: rijst,
sorghumpap en linzensoep.

Maar het ontbreekt in het kamp
nog aan belangrijke faciliteiten, zegt
Omer Mohamed Hussien, werkzaam
voor de Soedanese organisatie Al
Twaki. “We hebben wat problemen
met de voorziening van onderdak,
toiletten en douches.”

Als tijdelijke oplossing krijgen
vluchtelingen rieten matten toege-
wezen. “We geven hun lokaal mate-

riaal, waarmee ze hun eigen huis
kunnen bouwen”, zegt manager Ab-
delghani. De boom van Gebrehiwot
Gidey’s vader blijkt een gewilde
plek: de brede stam en een vol bla-
derdek bieden beschutting tegen de
ongenadige woestijnzon.

Nu Gidey weer terug is, nu met
zijn eigen kinderen, zal hij dezelfde
verantwoordelijkheid als zijn vader
moeten dragen: het doorkomen van
een langere tijd in ballingschap. Hoe-
wel premier Abiy zegt zijn operatie
te hebben afgesloten, groeit de vrees
voor een guerrilla-oorlog vanuit de
bergen – zoals in de vorige eeuw.

“Ik heb er een dubbel gevoel
over”, zegt Gidey. “Aan de ene kant
heb ik het land waar ik mijn kinde-
ren heb grootgebracht moeten ach-
terlaten. En ook al mijn spullen.” Hij
was op het land aan het werk – het is
oogsttijd – toen de bommen vielen.
Net als de meeste andere vluchtelin-
gen in het kamp, kwam hij hier met
lege handen aan. Hij moet helemaal
opnieuw beginnen. “Maar”, zegt hij,
“ik heb ook de erfenis van mijn va-
der gevonden.”

Nu als vader
terug in het
bekende kamp  
reportage • Na de val van de hoofdstad
van Tigray dreigt een guerrilla-oorlog in
Noord-Ethiopië, en een lange
ballingschap voor vluchtelingen in
Soedan. Gebrehiwot Gidey maakte het al
eerder mee.

S O E D A N

Z U I D -
S O E D A N

K E N I A

E R I T R E A

Tigray

S O M A L I Ë

E T H I O P I Ë

D J I B O U T I

Addis Abeba

Mekele

Rawyan

400 km

Khartoem

Um Rakuba

©TROUW L&F | BRON: UNHCR

Gebrehiwot Gidey in het vluchte-
lingenkamp in Soedan, waarin hij
ook dertig jaar geleden al verbleef.
FOTO JOOST BASTMEIJER

Ik heb alles moeten
achterlaten, maar ik
heb ook de erfenis
van mijn vader
gevonden
Gebrehiwot Gidey,
vluchteling

Het is verdrietig om
hier weer mensen
te zien, met
dezelfde problemen
als destijds
Abdelbasit Abdelghani,
manager van het kamp



Ilona Eveleens
Nairobi

Ziekenhuizen in de Tigrayese hoofd-
stad Mekele zijn overvol met oorlogs-
gewonden, waardoor andere medi-
sche diensten zoals nierdialysen tijde-
lijk zijn opgeschort. Dit meldt het In-
ternationaal Comité van het Rode
Kruis (ICRC) in een zeldzaam bericht
uit de hoofdstad van het noordelijke
Tigray.

In de deelstaat braken op 4 novem-
ber gevechten uit tussen troepen van
de federale regering en het Tigrayese
volksbevrijdingsfront (TPLF).

Na een bezoek aan het Ayder-
 ziekenhuis in Mekele, een stad van
een half miljoen inwoners, meldde
Maria Soledad, hoofd van het interna-

tionale Rode Kruis in Ethiopië: “Het
ziekenhuis heeft gevaarlijk weinig
hechtmateriaal, antibiotica, antistol-
lingsmiddelen, pijnstillers en zelfs
handschoenen.” Er is volgens haar ook
een groot gebrek aan voedsel en lijk-
zakken.

Beide zijden in de strijd geloven dat
er honderden doden en duizenden ge-
wonden zijn gevallen. Diplomaten in
de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba
vrezen dat het aantal veel hoger ligt.

Het Ayder-hospitaal is een van de
modernste in Ethiopië en het op een
na grootste met zo’n 400 bedden. Het
doet ook dienst als medisch oplei-
dingsinstituut. Ongeveer 80 procent
van de huidige patiënten lijdt aan
traumaletsel door de oorlog. “De toe-
stroom van gewonden komt eindelijk
op gang, meer dan drie weken nadat
onze toeleveringsketens naar Mekele
zijn verbroken”, aldus Soledad.

Zij had de kans Mekele te bezoe-
ken nadat premier Abiy Ahmed zon-
dag verklaard had dat de stad onder
controle gekomen was van zijn troe-
pen en daarmee de overwinning in de
oorlog was behaald. De voortvluchti-
ge leider van de TPLF, Debretsion Ge-

bremichael, meldt daarentegen dat
zijn strijders nog steeds op verschil-
lende plaatsen in Tigray vechten tegen
eenheden van het federale leger. In
sms-berichten aan de persagentschap-
pen AP en Reuters schreef hij: “Ik ben
in de buurt van Mekele en vecht te-
gen de indringers”.

Verklaringen van beide kanten in
het conflict zijn moeilijk te verifiëren,
nu de telefoon- en internetverbindin-
gen met Tigray grotendeels zijn afge-
sneden en onafhankelijke media niet
worden toegelaten.

Het ICRC is in gesprek met de fe-
derale overheid over hoe medische be-
nodigdheden naar Tigray kunnen wor-
den vervoerd, meldt het kantoor van
de organisatie in het buurland Kenia.
“We hebben genoeg medische voorra-
den in ons magazijn in Addis Abeba en
hier in Nairobi. Het is alleen een
kwestie van transportmogelijkhe-
den”, zei Crystal Wells van het ICRC
aan de telefoon.

De regering in Addis Abeba heeft
een ‘humanitaire corridor’ beloofd
waar ze zelf toezicht op zal houden.
De VN hebben echter benadrukt dat
neutraliteit uiterst belangrijk is.
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Ledenraadpleging

Irene Schoenmacker
redactie onderwijs&opvoeding

Het merendeel van de rechtenfacul-
teit van de Universiteit Leiden is on-
gelukkig met hoe de crisis binnen
Forum voor Democratie afstraalt op
zijn instelling. Vijftien Leidse hoog-
leraren spreken zich daarom uit te-
gen het ‘normaliseren van vreemde-
lingenhaat, racisme en antisemitis-
me’ in een open brief.

Volgens ondertekenaar en hoog-
leraar recht en samenleving in Indo-
nesië Adriaan Bedner worden colle-
ga’s regelmatig aangesproken op het
gedachtegoed van Thierry Baudet en
Paul Cliteur. Baudet promoveerde in
2012 aan de Leidse universiteit, on-
der begeleiding van hoogleraar Cli-
teur, tot voor kort Eerste Kamerlid
voor Forum. Ook rechtsfilosoof Eva
Vlaardingerboek, tot voor kort de
nummer vijf op de Forum- kieslijst,
is docent-onderzoeker in Leiden,
evenals Forum voor Democratie-
sympathisant Raisa Blommestijn.

Antisemitische appjes in de jon-
gerenpartij en beschuldigingen dat
oprichter Baudet zelf ook geradica-
liseerd zou zijn, leidden tot een gro-
te scheuring binnen de partij. Rector
magnificus Carel Stolker van de
Leidse universiteit uitte zaterdag via
Twitter zijn ongenoegen over Cli-
teur. “Het verwijt van een patroon
van antisemitisme rond FvD is ui-
terst zorgelijk en raakt daarmee ook
Paul Cliteur”,  schreef hij.  Cliteur
verkondigde eerder in een interview
met Trouw ‘de ideologische lijn’ van
Baudet te volgen. Zondag trachtte
hij dat beeld te kantelen door op Lin-
kedIn te verkondigen dat ‘in zijn we-
reldbeeld geen plaats is voor nazis-
me, fascisme, racisme, vreemdelin-
genhaat, antisemitisme, discrimina-

tie of anderszins verwerpelijke op-
vattingen’.

Maar het kwaad was al geschied.
Er is een grens overschreden, zegt
Bedner. “Cliteur heeft voortdurend
de uitspraken van Baudet gebagatel-
liseerd. Ik denk zelf ook, eerst zien,
dan geloven, maar er is nu een over-
stelpende hoeveelheid aanwijzingen
voor volstrekt verwerpelijke ideeën.
We moesten als medewerkers van
de rechtenfaculteit nu echt naar bui-
ten treden en laten weten dat we
daar helemaal niets mee te maken
hebben. Schokkend dat iemand die
gepromoveerd is bij onze faculteit
dit soort dingen verkondigt.”

Eigen onderzoek
Gisteren meldde de universiteit ‘op
de korte termijn’ onderzoek te laten
doen naar beschuldigingen van anti-
semitisme binnen de rechtenfacul-
teit zelf. Wat de relatie is met Bau-
det en Cliteur, vermeldt het bericht
niet. Volgens Bedner heeft het on-
derzoek van de universiteit geen re-
latie met de open brief.

Hoe onafhankelijk en neutraal
moet je als hoogleraar zijn? Een las-
tige vraag, zegt Bedner. “Je hebt een
wetenschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Je mag verwachten van een
hoogleraar dat die zich goed infor-
meert en de feitelijke kennis goed
op orde heeft. Voor de uitspraken
van Baudet en Cliteur over de onder-
gang van de westerse cultuur is geen
enkel wetenschappelijk bewijs. Dat
vind ik heel problematisch.”

Kan Cliteur na deze storm nog
wel aanblijven als hoogleraar? Ja,
zegt Bedner. “Een antisemiet is Cli-
teur niet. Dat mensen uit de partij
antisemitisch zijn, betekent niet dat
Forum zelf ook antisemitisch is. Hij
verwijst ook steeds naar het partij-
programma, dat niet antisemitisch
zou zijn. Daar heeft hij gelijk in.” 

Is hij als mentor niet te veel ver-
bonden aan Baudet, die zulke uit-
spraken wel zou hebben gedaan?
“Die uitspraken kun je dan toch niet
aan Cliteur toeschrijven? Met zulke
zaken moet je voorzichtig zijn. Daar
is op dit moment niet voldoende
grond voor.”

De leden mogen waarschijnlijk zeg-
gen of er nog toekomst is voor Thier-
ry Baudet binnen Forum voor De-
mocratie. Baudet steunt het voorstel
van het partijbestuur om een ‘bin-
dend referendum’ uit te schrijven
over de vraag of hij kan terugkeren
als partijleider van Forum.

De leden kunnen stemmen over
de vraag: “Wilt u dat Thierry Baudet
de partijleider blijft van FvD? Ja of
nee?” Volgens Baudet wordt nog on-
derhandeld over de voorwaarden
waarop zo’n ledenraadpleging kan
plaatsvinden. “Het moet echt snel
gebeuren nu, en technisch betrouw-
baar zijn.”

Nadat Baudet na oproer over antise-
mitisme en racisme bij de jongeren-
vereniging vorige week terugtrad als
lijsttrekker voor de Tweede Kamer-
verkiezingen, werd hij door het par-
tijbestuur ook afgezet als partijvoor-
zitter. Baudet vocht dit besluit aan,
onder meer door zelf te pleiten voor
een lijsttrekkersverkiezing. 

Toen het partijbestuur liet weten
een ledenraadpleging toch te zien
zitten, stapte een aantal kandidaat-
Kamerleden op. In hun kielzog ver-
trokken ook senatoren en provinci-
ale en lokale volksvertegenwoordi-
gers bij Forum. 
TROUW

Ook Baudet wil referendum
over zijn positie bij Forum

Leidse hoogleraren
rechten nemen
afstand van FvD

Volle ziekenhuizen in Tigray
Oorlog • De gevechten in de
Noord-Ethiopische regio
Tigray eisen een hoge tol.
De ziekenhuizen kunnen de
toestroom van gewonden
nauwelijks aan.

Open brief • De chaos
binnen Forum voor
Democratie heeft de
Universiteit Leiden
bereikt. ‘Er is een grens
overschreden.’

Ethiopiërs trokken 
in de afgelopen weken
naar Soedan40.000


