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’Volkert, waar ben je?’ is potentieel strafbaar

’Aanwijzing voor dreigende sfeer rond
Baudet’
Door ILAN SLUIS
22 mrt. 2019 in BINNENLAND
99+

UTRECHT - UPDATE 12.30 UUR Universiteit Utrecht heeft een ’ﬁks aantal’ klachten gehad
over de bedreigende opmerking van een docent geesteswetenschappen aan het adres van
Thierry Baudet. De docent plaatste op Facebook de boodschap: ’Volkert waar ben je?’.

Hoogleraren strafrecht kwaliﬁceren de opmerking als potentieel strafbaar, maar zien het in
ieder geval als bijdrage aan het creëren van een dreigende sfeer richting de FvD-politicus.

Universiteit Utrecht neemt de opmerking van docent geesteswetenschappen Corné Hanssen
zeer hoog op. „Er volgt in ieder geval een procedure op grond van onze klachtenregeling. We

hebben ﬂink wat klachten gehad van binnen en buiten de universiteit”, zegt woordvoerder
Maarten Post.

Sancties
„Dat betekent dat we de klachten inventariseren en onderzoek doen. Uiteindelijk beslist de
raad van bestuur over eventuele sancties.” De docent moet ook ’op korte termijn’ op het matje
komen bij de faculteit geesteswetenschappen waar Hanssen ’Islam en Arabisch’ en ’Religie en
samenleving’ doceert.

’Onacceptabel’

Ook minister Van Engelshoven (Onderwijs) vindt de opmerking van Hanssen ’echt
onacceptabel. Ik heb inmiddels ook contact gehad met de universiteit Utrecht en daar ook
begrepen dat de leiding daar er stevig op ingrijpt. Wat is een passende maatregel: „Dat is aan de
universiteit Utrecht.”

Hanssen plaatste op zijn Facebookpagina de opmerking ’Volkert waar ben je?’ in een reactie op
de verkiezingsoverwinning van Forum voor Democratie. Het is een verwijzing naar de
moordenaar van politicus Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf. Na een hausse aan reacties bood
de docent al zijn excuses aan en verwijderde de post. Inmiddels heeft hij zijn hele
Facebookaccount oﬄine gehaald. Ook neemt hij zijn telefoon op de faculteit niet op.
BEKIJK OOK:

Kilte richting Forum

Hoogleraar strafrecht Afshin Ellian noemt het een ’domme opmerking’, maar ziet ook het
gevaar er van. „Dit soort opmerkingen is een aanwijzing voor de dreigende sfeer rond Baudet”,
stelt hij. Juist na de moord op Fortuyn is gesteld dat er risicoanalyses van dit soort dreigingen
gemaakt moeten worden. Dat had de NCTV mijns inziens al moeten doen. Maar anders hoop ik
dat de NCTV dat nu alsnog snel gaat doen.”
BEKIJK OOK:

Duidelijk is dat het land opnieuw niet naar links wil

Volgens advocaat en hoogleraar Geert-Jan Knoops raakt de opmerking van de docent mogelijk
de strafrechtelijke verwijtbaarheid. „Als hier aangifte van zou worden gedaan, is er wel een
strafrechtelijke basis om dit potentieel als aanzetten tot geweld te kunnen beschouwen”, drukt
hij zich voorzichtig uit.
BEKIJK OOK:

Humberto Tan los op Baudet-kiezers

Hij zegt er wel bij dat in dat geval ook de intentie van de persoon van belang is. „Uit het feit dat
hij de boodschap heeft verwijderd en de gemaakte excuses, kun je aﬂeiden dat hij de
opmerking niet letterlijk, maar wellicht symbolisch heeft bedoeld. Het Openbaar Ministerie

zal er naar mijn inschatting geen zaak van maken.”

Forum voor Democratie en de NCTV laten via woordvoerders weten niet op de kwestie met de
universitair docent, of op vragen omtrent de veiligheid van Baudet in te gaan. „NCTV is
verantwoordelijk voor de beveiliging van politici. Als er dreiging is nemen we maatregelen”, laat
een woordvoerder van de NCTV weten.
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Log in of Registreer je in 1 minuut om een reactie te kunnen plaatsten.

22 mrt. 2019 18:58

agnes.koos370

En wordt deze man nu ook geschorst net als die leraar laatst die iets zei over een of andere
profeet?

22 mrt. 2019 17:16

HansNH

Vooruit.. de reactie van die man was niet handig. Maar om hem nu zo een beetje als vijand
van de staat weg te zetten. Let wel ook Baudet maakt regelmatig opmerkingen waar ik van
vind dat hij te ver gaat.

22 mrt. 2019 17:08

duijn1963

Ik denk zelf dat deze hoogleraar niet .alleen geschorst maar tevens gearresteerd dient te
worden. dan is hopelijk de boodschap duidelijk voor alle andere labiele linkse drammers. We
leven in een democratie en niet in een of andere linkse dictatuur. als de. meerderheid
niet.wil.wat.jullie willen dan gaat het niet door wat je wil. bevalt dat niet dan vertrek jij maar
naar een plek waar ze jouw idee wel willen...maar.dreigen en mensen opzetten tot misdaden
hoort hier niet moet direct met wortel en tak verwijderd worden.

22 mrt. 2019 17:01

HansNH

Ik weet niet wat enger is. Wat de docent heeft geroepen of de reacties hier.

22 mrt. 2019 17:00

maria.k

Weet u allen wat ik vreemd vind ?Dat er nog zoveel facisten hier onder ons leven,schande
voor Nederland,nooit wat geleerd !

22 mrt. 2019 16:59

maria.k

Ik sluit mij aan bij @HansNH,en wil ook even pwesoonlijk zeggen dat ik niet voor geweld
sta,tegen niemand,neemt niet weg dat ik die FVD een hele enge partij vind,en degenen die er
op hebben gestemt?Jullie zijn stapelgek,hij wil een nieuwe elite,ja geld en alle sociale
voorzieningen die we nog hebben,totaal afbreken,alleen maar rijk !
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