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Moet je kwaad worden
over die opgestoken
vuurwerk-middelvinger?

Z

elden heb ik zo’n kleurrijke, elegante en tegelijk
indrukwekkende middelvinger opgestoken zien worden
als rond oud en nieuw. Maar een
middelvinger was het. Opgestoken naar de rest van de samenleving of op zijn minst naar
bestuurders en handhavers.
Ik heb het over het vuurwerk
in de nieuwjaarsnacht. Boven
onze Tilburgse wijk was de hemel anderhalf uur lang verlicht
door glitterregens. Een lust voor
het oog. En tegelijk ergerniswekkend. Want er was een vuurwerkverbod en dat was er niet
voor niks. Onze ic’s liggen vol, de
zorg zit aan zijn taks en het laatste dat we willen, is dat urgente
operaties of behandelingen moeten worden uitgesteld omdat de
afdelingen volstromen met vuurwerkslachtoffers.
Wat moest je hier nu van
vinden? Hoe asociaal was dit en

hoe kwaad moest je erom zijn? Ik
besloot afgelopen week eens wat
voors en tegens op de weegschaal
te leggen.
Wat het ingewikkeld maakt,
is dat de ‘daders’ in een heleboel
opzichten gewone burgers zijn,
geen tuig waarbij de ene slechte
daad in een context van ander
wangedrag past. Ook onze Tilburgse wijk is behoorlijk braaf
en op de vuurwerk afstekende
buren, die ook nog een feestje
met tien mensen hadden (afgelopen week testte iedereen positief...), is de rest van het jaar weinig aan te merken.
Typisch aan vuurwerk is natuurlijk dat heel veel mensen het
zien. Dus als vijf of tien procent
van alle bewoners de regels aan
z’n laars lapt, geeft dat toch een
alom zichtbare overtreding.
‘Vuurwerkverbod massaal gene-

geerd’ koppen kranten dan al
gauw. In wezen gaat het om een
kleine minderheid, waarbij je natuurlijk altijd straten hebt waar
iedereen over de schreef gaat. Belangrijk is de impact van de overtreding. In Nederland belandden
op 31 december en 1 januari 256
mensen op de afdeling spoedeisende hulp door vuurwerkverwondingen. Nog eens 517 moesten naar een huisartsenpost.
Dit is allemaal vrij generaliserend. Je gooit jongeren die al da-

gen aan het rotzooien zijn op een
hoop met gezinnen die alleen in
de champagne-uurtjes pijlen afschieten. Die laatste groep zorgde
voor 47 procent van de gewonden bij de ziekenhuizen, telde
Kenniscentrum VeiligheidNL.
Ofwel: het afsteken in de uren
na middernacht zorgde voor 120
gevallen. Dat is 1 op de 140.000
Nederlanders. Niet heel veel
mensen zullen een buurman of
buurjongen tegenkomen met
verband over zijn oog of vingers.
Hoe hard was het verbod? Het
heeft natuurlijk niet meegewerkt
dat de politie al bij voorbaat aangaf niet streng te gaan handhaven. De reden zal ongetwijfeld
te maken hebben met de grote
werkdruk. Niettemin kan het
gemakkelijk worden uitgelegd
als: zie je, de politie vindt het zelf
ook niet belangrijk.
Dat zijn allemaal relativeringen aan de éne kant van de weegschaal. Aan de andere kant ligt
het massieve blok van het algemeen belang. Onze zorg kan dit
er gewoon even niet bijhebben.
Kunnen die vuurwerkafstekers
niet gewoon hun individuele
pretbelang inruilen voor dat van
de samenleving?
Naar welke kant de weegschaal
uitslaat, mag iedereen voor zichzelf weten. Ik vind afsteken niet
oké, zwaar vuurwerk zeker niet.
Maar gezinnen die om middernacht wat pijlen afschieten
meteen asociaal noemen, dat gaat
me te ver.
a Lucas van Houtert,
hoofdredacteur
reacties: l.vhoutert@bd.nl
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‘Vuurwerkverbod
massaal genegeerd’
koppen de kranten
dan al gauw

Het metaal van
de crisisaanpak
raakt vermoeid
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Tom Janssen

Henk van Rosmalen
Opinie

Er lijkt zich in Nederland mede
door de coronaproblematiek in
rap tempo een sociale ramp te
ontwikkelen die vergaande consequenties kan hebben voor het
welzijn van zijn inwoners. Naast
de gigantische medische en economische tegenslagen dreigt een
van de principes van onze democratische rechtsstaat uitgehold te
worden, namelijk vrijheid.
Vrijheid is een ruim begrip. Het
betekent uiteraard meer dan je
mening kunnen en durven geven.
Het betekent onder meer dat je
je tijdens je werk, op straat en bij
openbare gelegenheden veilig
moet kunnen voelen. Maar wanneer praten roepen wordt en roepen wordt schreeuwen, wanneer
een demonstratie een recalcitrantie wordt en recalcitrantie wordt
opstand, omdat het standpunt van
de ander er niet toe doet, is vrijheid verder weg dan ooit. Bedreigingen in de Tweede Kamer, gewelddadigheden, met name in
Rotterdam, maar ook een groot
deel van de meningen en kritieken
via de media verbannen elke vorm
van empathie.

De crisisaanpak faalt. Ondanks een vaccinatiegraad van 86 procent
staan we er slechter voor dan een jaar geleden. Dat rechtvaardigt een
andere aanpak met nieuwe mensen en inspirerende inzichten.
Gert-Jan Ludden
Opinie

E

rvaringen uit het verleden wijzen uit dat je
niet langer dan circa
zes maanden effectief
leiding kunt geven aan
een complexe crisissituatie.
Daarna raak je oververmoeid, raak
je de focus kwijt, kom je in een
tunnelvisie en overtuiging van
het eigen gelijk en sta je niet meer
open voor adviezen van derden.
En dat is nu precies wat er in deze
pandemie gebeurt met het Outbreak Management Team (OMT),
het crisiskabinet en de Tweede
Kamer. Het wordt daarom in deze
fase van de crisis tijd voor een
andere aanpak.
We zien dat de modellenwerkelijkheid van het RIVM geen goede
basis vormt voor de crisisaanpak.
Wetenschappers spreken elkaar
regelmatig tegen en het OMT
wordt op een te groot voetstuk
geplaatst. Ze domineren de media
en dat werkt contraproductief. Een
meer bescheiden positie achter de
schermen is wenselijk. Het kabinet voert een zwalkend beleid,
waarbij maatregelen naar willekeur worden genomen. Er wordt
reactief opgetreden en belangrijke
besluiten komen veelal te laat. Het
zicht op het virus is kwijtgeraakt,
de toegankelijkheid van de zorg is
inmiddels onbeheersbaar en de
bescherming van de kwetsbaren is
mislukt.
Verder is het crisismanagement
te veel gepolitiseerd. Oeverloze
Kamerdebatten bepalen de agenda’s van de bewindslieden die hun
tijd beter kunnen besteden. Partijpolitieke standpunten dicteren het
debat, waarbij moties van oppositiepartijen sneuvelen in de wurggreep van de (nieuwe) coalitie. De
regeringspartijen tekenen blindelings bij het kruisje van de kabinetsbesluiten, hoe desastreus deze
soms ook zijn. Wetten worden
met het grootste gemak aangepast
en door de Kamers geloodst en we
koersen af op een 2G-samenleving
en wellicht een vaccinatieplicht.
Thema’s waarvan het kabinet enkele maanden geleden nog met
klem benadrukte dat nooit te laten
gebeuren.
Wanneer je out of control en uitgeblust raakt, is het zeer verleide-
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e ‘Het kan geen kwaad de leden van het OMT te vervangen door
een uitgeruste en minder mediagenieke ploeg.’ FOTO ANP
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Een langdurige
crisis noodzaakt
een tussentijdse
bijstelling van de
koers
lijk aan de noodrem te trekken.
Het is duidelijk dat we een gevaarlijke weg zijn ingeslagen. De
crisisaanpak heeft gefaald en
ondanks een vaccinatiegraad van
86 procent, staan we er slechter
voor dan een jaar geleden. Streven
naar 100 procent vaccinatiegraad
met minder goed werkende vaccins, kinderen vaccineren, ongevaccineerden als zondebok aanwijzen en de 2G-aanpak als schijnveiligheid, gaan ons niet uit deze
crisis helpen. Sterker nog, het leidt
tot een crisis in de crisis met polarisatie en snel oplopende maatschappelijke onrust tot gevolg.
Als we doorgaan zoals nu, wordt
het van kwaad tot erger en komen
de belangen van de samenleving
ernstig in het geding. We zullen
moeten leren leven met het virus
en dat rechtvaardigt een andere
crisisaanpak met nieuwe mensen
en inspirerende inzichten.
Het roer moet om. Een Taskforce
Coronacrisis kan hier uitkomst
bieden. Een multidisciplinair
team waarin expertise op een

breed terrein (publiek en privaat)
is vertegenwoordigd, onder leiding van een gezaghebbende
functionaris. Dit team kan het kabinet adviseren in te nemen besluiten. Een team dat zich volledig
richt op de pandemie en met militaire precisie een nieuwe strategie
en aanpak uitwerkt met alle daarbij behorende maatregelen op de
korte en (middel)lange termijn.
Stel tevens een expertteam samen vanuit de Tweede Kamer die
met mandaat van het parlement
de invloed en controle op de Taskforce en het kabinet uitoefent. Dat
geeft het kabinet en volksvertegenwoordigers de rust en ruimte
zich ook op andere belangrijke
dossiers te richten. Het kan bovendien geen kwaad de OMT-leden
te vervangen door een uitgeruste
en minder mediagenieke ploeg.
Deze aanpak kan ons met meer
kans van slagen door de crisis
loodsen. Een langdurige crisis
noodzaakt een tussentijdse bijstelling van de koers vanwege metaalmoeheid van de aan het roer
staande crisismanagers. Dit voorstel reikt verder dan de denktank
die Femke Halsema voorstelde.
Het benadert wel het voorstel van
Caroline van der Plas met haar
motie over het instellen van een
coldcaseteam. U raadt het al: verworpen door de coalitiepartijen.
a Gert-Jan Ludden is adviseur
crisisbeheersing bij SVdC.

Zonder de
empathie is
vrijheid verder
weg dan ooit

INGEZONDEN
Toeslagenaffaire

Aansluitend op het artikel waarin
advocate Eva Perez de Toeslagenaffaire aanzwengelde [BD 28 december; ‘Ik had bij de Belastingdienst met een stel wilden te
maken’]:
‘Een ambtenaar van de Aanslag
Belasting,
Wist dagelijks wel waar zijn jas
hing.
Ondanks kennis van wat ongenoegen,
Wist hij zijn taak toch te vervroegen,
Waarna hij weer tijdig naar huis
ging.’
Cees de Graaf
Den Bosch

Arbeidsmarktinfarct

Ik las het artikel van Leo Dubbeldam [BD 28 december; ‘Brabant
stevent af op arbeidsmarktinfarct’]. Hij gaat hiermee volledig
voorbij aan de inzetbaarheid van
vele vitale en gemotiveerde gepensioneerden die:
A. nog productief zijn en
B. een extra centje bij willen verdienen.
Ik ben van mening dat wanneer
werkgevers hun best doen om in
vacatureteksten meer de aandacht
op de ‘oudjes’ te vestigen, er zo
ook in krappe tijden op de arbeidsmarkt vacatures ingevuld

Bomen in de berm

kunnen worden. Eerlijk gezegd
zie ik nooit vacatures waarin aan
gepensioneerden wordt gevraagd
om ook te solliciteren. Niet voor
een veertigurige baan, maar voor
zestien à twintig uur per week. Zo
zou het zomaar kunnen dat een
fulltime functie wordt ingevuld
door twee of drie personen. Is dat
erg? Nee, want in tijden van personeelstekort kunnen immers op
deze manier wel vacatures worden ingevuld.

ken op hun laakbaar gedrag. Daartegenover moet men de politie,
brandweer en ambulancepersoneel mentaal steunen, door aan
te geven dat men het geweld niet
meer pikt en niet steeds met de
camera klaarstaan om elke mogelijk te benutten een rechtzaak aan
te spannen als de orde moet worden hersteld. Je zou daar maar
staan om de helpende hand te
bieden en gehinderd te worden.
Ik moet er niet aan denken.

Als reactie op het artikel ‘In een
veilige berm kunnen prima ook
wat bomen staan’, geschreven
door David Bremmer in het
Brabants Dagblad van 23 december, meld ik u dat een bepaalde
oorzaak van ongelukken tegen
bomen in de berm niet genoemd
wordt, namelijk het hufterig
gedrag van bepaalde automobilisten.
Enkele jaren geleden reed ik laat
in de middag op de tweebaans
provinciale weg N283 vanuit Tilburg richting Poppel. Op het gedeelte waar een verbod geldt om
voertuigen in te halen (met uitzondering van landbouwvoertuigen) reed een auto mij tegemoet.
Deze chauffeur haalde auto’s in,
waar een verbod geldt en is dus in
overtreding. De automobilist was
vier voertuigen aan het passeren.
Ik kon niet uitwijken of mijzelf te
pletter rijden tegen een boom in
de berm. Op het laatste moment
drukt hij zijn auto tussen de vier
auto’s die hij aan het inhalen was.
Verschillende chauffeurs moesten
vol in de remmen.
Ik ben blij dat ik dit verhaal kan
navertellen. Ik hoop dat er beter
gehandhaafd zal worden op deze
gevaarlijke weg.

T. van Rosmalen
Schijndel

G. Pieters
Tilburg

Hans van den Heuvel
Waalwijk

Hulpverleners belaagd

Met afschuw volgde ik het nieuws
over de in het nauw gedreven
hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Wat me daarbij opviel was
de jeugdige leeftijd van personen
die zijn opgepakt. Wat is er met
de opvoeding van de jongeren aan
de hand? Waar is de discipline en
het respect voor degenen die de
helpende hand toesteken in tijd
van nood, in de breedste zin van
het woord? Vooral de negatieve
opstelling van de media ten opzichte van de politie! Is die opstelling van de media mede aanleiding voor jongeren om buitensporig geweld te gebruiken tegen
hulpverleners? Het Nederlandse
volk moet hiertegen in opstand
komen en de jongeren aanspre-

e Eva Gonzalez Perez bracht de
Toeslagenaffaire aan het rollen.
FOTO KOEN VERHEIJDEN

Iedereen is
van de wereld
en de wereld is
van iedereen
Enkele weken geleden kon een
prominent tijdens de uitzending
van een actualiteitenrubriek het
zo treffend verwoorden toen deze
zei: ‘Veel mensen in dit coronatijdperk reageren te veel vanuit hun
eigen wereld’. Die wereld is vanzelfsprekend eigen en voelt vertrouwd. Maar zonder enig inzicht
te hebben in de wereld van die ander is het onmogelijk om begrip te
krijgen voor die ander of in ieder
geval zijn of haar mening te respecteren.

Uitbannen

Met empathie lossen we de complexiteit rondom corona heus niet
op. Wel kunnen we daarmee de
verharding in de communicatie
en de confrontatie uitbannen. Je
wat meer inleven in de gedachtewereld van de ander, ook al sta je
er lijnrecht tegenover, zou hiertoe
kunnen bijdragen.
Ik moet denken aan een songtekst van The Scene: ‘Iedereen is
van de wereld en de wereld is van
iedereen’.
a Henk van Rosmalen woont
in tilburg.

