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Geachte Voorzitter, beste Vera,
Op 11 februari jl. stuurde u een notitie naar de Kamer over de omgangsvormen in het debat en de
wisselwerking tussen parlement en kabinet. “De verruwing van het debat is er langzaam maar
gestaag ingeslopen. Er lijkt nu een moment te zijn ontstaan om de geest weer in de fles te krijgen”,
schreef u. “Ik geef u als volksvertegenwoordiger graag veel ruimte, maar dring ook aan op het besef
dat u een bijzondere verantwoordelijkheid draagt.”
De vrijheid van meningsuiting is voor BVNL een groot goed. Veel kan en moet zelfs gezegd worden.
Dat neemt echter niet weg dat daarbij wel altijd de fatsoensnormen in acht genomen dienen te
worden. In dat licht heeft de recente HJ Schoo-lezing door minister Yesilgöz van Justitie en
Veiligheid, mij bijzonder onaangenaam getroffen. De minister noemde het onverstandig te denken
dat ‘ondermijnende uitlatingen’ wel weer wegwaaien en daarom geen aandacht zouden moeten
krijgen. ‘Het gaat helemaal niet weg en de onwelriekende reuzel sijpelt zelfs de Tweede Kamer
binnen.’ Zij keerde zich expliciet tegen mij en mijn partij BVNL met een smerige verwijzing naar
extreemrechts. De stelling van de minister ‘dat het hondenfluitje inmiddels is ingeruild voor een
heel blaasorkest’ is zeer verwerpelijk. Met een ‘hondenfluitje’ wordt een signaal bedoeld richting
extreemrechtse kiezers. Het geeft geen pas dat een bewindspersoon zich in deze bewoordingen over
een gekozen volksvertegenwoordiger (241.193 voorkeursstemmen) uitlaat. Ik wijs ook op het feit
dat eind juni een man mijn huis met geweld is binnengedrongen, toen ik in Den Haag bij het
stikstofdebat was. Dit voorval was zeer intimiderend en incidenten als deze worden aangewakkerd
door uitspraken zoals de minister die heeft gedaan. Ik stop mijn ziel en zaligheid in mijn werk,
verwijzingen naar extreemrechts raken mij dan ook recht in het hart en dragen bij aan verdere
polarisatie. Overigens is de bedreigende indringer onmiddellijk weer vrijgelaten en heeft dezelfde
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minister van Justitie en Veiligheid er verder niets mee gedaan. U kunt zich afvragen of onze
democratie en onze rechtsstaat gediend zijn met zo’n polariserende minister maar dat terzijde.
Als Kamervoorzitter en voorvechter van wellevende omgangsvormen in ons huis, verzoek ik u
vriendelijk doch dringend om de minister op haar uitspraken aan te spreken. Dit is het moment dat
u zich ook écht als hoeder van de omgangsvormen kunt doen laten gelden. Ik reken erop dat u dit
op zeer korte termijn doet en mij van de uitkomsten op de hoogte stelt.
Dit vraag ik u van mens tot mens. U bent immers ook mijn Voorzitter.
Hoogachtend,
W. R. van Haga
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