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INGEZONDEN 

Alternatief N65-plan? 
Stikstof staat momenteel enorm 
in de belangstelling. Vanwege de 
grote schade die ons stikstofover-
schot toebrengt aan de natuur. De 
ernstige gevolgen van stikstof en 
fijnstofuitstoot zijn onlangs voor 
Brabant in kaart gebracht. De 
conclusie was dat Brabanders 
korter leven als gevolg van de 
luchtvervuiling. De boeren wor-
den nu aangepakt en ik neem aan 
dat verkeer en luchtvaart gauw  
volgen. Maar wat ik niet begrijp, 
is dat de plannen voor verbete-
ring van de N65, ter bevordering 
van de doorstroming, gewoon 
doorgaan. Terwijl die N65 dwars 
door dorpen en vlak langs huizen 
loopt, wil de overheid ervoor zor-
gen dat de vrachtwagens uit  

Litouwen, Bulgarije en Polen nóg 
sneller en gemakkelijker naar de 
Antwerpse havens kunnen rij-
den! Waarom wordt dit zware 
vrachtverkeer juist niet ontmoe-
digd op deze veredelde snelweg? 
De A2 en/of de A58 zijn prima al-
ternatieven, die alleen iets meer 
tijd kosten. Dat zou nu toch ein-
delijk zwaarder moeten wegen, 
ter bescherming van de volksge-
zondheid van de omwonenden 
van de N65? Waarom wordt hier 
door de diverse verantwoorde-
lijke overheden over gezwegen? 
Waarom zijn er geen rechters die 
de plannen voor de N65 stopzet-
ten met het oog op bescherming 
van de volksgezondheid?
Marie-France Admiraal 
Vught 
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Boerenopstand  
legt crisis in het 
systeem bloot

Gert-Jan Ludden
Opinie

M
et stijgende verba-
zing en veront-
waardiging heb-
ben velen het par-
lementaire onder-

zoek over de toeslagenaffaire ge-
volgd. Dit schouwspel communi-
ceerde een onthutsend beeld van 
een zieke, egocentrische be-
stuurs- en politieke cultuur, 
waarin belangen van burgers en 
samenleving tot een voetnoot 
zijn gedegradeerd. Helaas staat 
deze kwestie niet op zich. Tal van 
eerdere (parlementaire) onder-
zoeken laten eenzelfde beeld 
zien, waar tunnelvisies, oog voor 
de eigen reputatie, machtspoli-
tiek en een amorele ambtelijke 
taal hoofdrolspelers zijn. Het lijkt 
erop dat in deze institutionele 
werkelijkheid de samenlevings-
belangen geheel zijn onderge-
sneeuwd. De menselijke maat is 
nagenoeg verdwenen.

Wat deze zieke bestuurscultuur 
tot een groot samenlevingspro-
bleem maakt, is dat dezelfde me-
chanismen ook het crisismanage-
ment van de overheid hebben ge-
infecteerd. Met groot mense-
lijk leed als gevolg. De slachtof-
fers van de kredietcrisis, de 
Q-koorts, de aardbevingsproble-

matiek, de vluchtelingencrisis, de 
Schipholellende en het Srebreni-
cadebacle kunnen daarover mee-
praten. Allemaal ‘gevloerd’ door 
tunnelvisies, groepsdenken, in-
stitutionele belangen en gemis 
aan leiderschap in Den Haag. 
Zelfs effectief crisismanagement 
is vermorzeld in de mallemolen 
van politiek en bestuur en daar-
mee niet meer dienstbaar aan de 
samenleving.

Een fris elan
De corona-aanpak is daarop geen 
uitzondering. Het heeft onmis-
kenbaar duidelijk gemaakt dat 
de institutionele spelers niet of 
onvoldoende leveren. Sterker 
nog, het heeft een veel dieperlig-
gend probleem onthuld: dat van 
een institutionele werkelijkheid 
die meer kapot maakt dan de sa-
menleving lief is. Daar kunnen de 
ouderen, het zorg-, politie- en 
onderwijspersoneel, de horeca- 

en evenementenbranche en de 
jeugdigen over meepraten. We 
kunnen spreken van een existen-
tiële systeemcrisis, die niet met 
wat lichte reparatiewerkzaamhe-
den opgelost kan worden. Er is 
meer nodig: een radicaal andere 
aanpak en filosofie om de stap 
van het institutioneel naar het re-
lationeel (crisis)management te 
zetten.

Het aantreden van het nieuwe 
kabinet begin dit jaar ging ge-
paard met de aankondiging van 
een nieuwe bestuurscultuur en 
een fris elan. De aanpak van de 
stikstofcrisis getuigt daar echter 
niet van. Integendeel. De manier 
waarop het merendeel van de 
veestapel en de agrarische sector 
met een simpele pennenstreek 
worden gemarginaliseerd, is een 
schoolvoorbeeld van een ondoor-
dachte en technocratische han-
delwijze. Het kabinet en de coali-
tiepartijen in de Tweede Kamer 
overspelen daarmee de hand en 
verkwanselen ons alom gewaar-
deerde agrarisch erfgoed. De boe-
ren pikken het niet dat er zo 
slecht met hen wordt gecommu-
niceerd. Dat wetenschappelijke 
en onbegrijpelijke tekentafelbe-
rekeningen leidend zijn en dat er 
niet gezamenlijk naar een pas-
sende oplossing wordt gezocht. 
Deze doelgroep laat zich niet 

Het kabinet en de coalitiepartijen verkwanselen ons agrarisch erfgoed. 
Een gevolg van een zieke, egocentrische bestuurs- en politieke cultuur, 
waarin belangen van burgers tot een voetnoot zijn gedegradeerd.
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Lucas van HoutertBESTE LEZER

 a lucas van Houtert,  
hoofdredacteur 
reacties: l.vhoutert@bd.nl
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Twaalf jaar lang was 
hij hoofdredacteur 
geweest, in de tijd dat 
hoofdredacteuren 
nog heren waren

Mijn nieuws van deze 
week lag op bed, 
op zijn sterfbed

H ij had alle verhalen van 
Jan Rot gelezen afgelopen 
maanden. En net als de 

zanger die wist dat hij zou ster-
ven, was hij bang om er in stilte 
tussenuit te piepen, zonder af-
scheid. Maar dat zou tot zijn op-
luchting niet meer gebeuren. Als 
ik dit schrijf is het twee weken 
en een dag geleden dat hij in het 
ziekenhuis de scanner in ging. En 
vervolgens het onverbiddelijke 
verdict kreeg: leverkanker. Hoog-
uit nog een paar maanden te  
leven.

Sindsdien wisten we dat mijn 
vader zou sterven.

Het nieuws van afgelopen 
week ging voor mij dan ook niet 
over boeren, niet over volle 
luchthavens, etappewinsten of 
belegerde steden in Oost- 
Oekraïne. Het dagelijks nieuws-
bulletin draaide om de toestand 
van mijn vader. Ik deed nog het 
hoognodige op de redactie en 
stapte daarna onder een stolp 
waar de klok steeds harder ach-
teruit draaide. Papa’s levensver-
wachting ging terug van maan-
den naar weken, naar ‘het einde 
van de Tour de France zult u niet 
meer halen’.

Gelukkig was hij thuis, in een 
bed in de woonkamer, waar hij 
de regie in handen nam. In steeds 
hoger tempo schoven broers, 
zussen, vakbroeders en dierbare 
vrienden aan om afscheid te  
nemen. Tien minuten maar, 
waarschuwde mijn moeder het 
bezoek. Ze had beter kunnen  
weten. Want ziek als hij was, ver-
telde pa zoals hij altijd gedaan 
had.

Herinneringen die in hem op-
kwamen. Over zijn jeugd, over 
zijn krant het Eindhovens Dag-
blad, waar hij zijn leven lang had 
gewerkt. Twaalf jaar lang was hij 

hoofdredacteur geweest, in de 
tijd dat hoofdredacteuren nog 
heren waren en geen ploeteraars 
met opgerolde mouwen. De rest 
van zijn leven was hij oud- 
hoofdredacteur gebleven die zo-
waar nog schrijver is geworden, 
van dikke boeken over de mid-
deleeuwen.

Het begin van de Tour de 
France heeft hij nog gehaald. 
Maar zondag kon en wilde hij 
echt niet meer. Terwijl het slaap-
middel zijn werk begon te doen, 
stonden wij, zijn geliefden, om 
het bed. En papa deed wat hij 
zijn hele leven had gedaan: hij 
vertelde. Over Kroon der Lom-
barden, een gouden kroon uit de 
vijfde eeuw, die hij samen met 
mijn moeder had mogen aan-
schouwen. Hij vertelde en ver-
telde, de ogen gesloten, tot zijn 
woorden minder en zachter wer-
den en hij een steeds diepere 
slaap in gleed. Dag papa...

We lieten hem niet alleen en 
waakten beurtelings bij het bed. 
De nachten waren voor mij en in 
het donker hoorde ik alleen zijn 
gejaagde adem. Het lichaam 
vocht zijn al lang verloren strijd. 
Dinsdag aan het begin van de 
avond kwam de genade. 

Nu is het regelen geblazen. De 
rouwkaarten zijn op de post, ad-
vertenties geplaatst, de mis staat 
in de steigers. Mijn dappere moe-
der zoekt een plek waar we na de 
uitvaart nog samen kunnen zijn. 
We worden bedolven onder de 
hartverwarmende berichtjes en 
oud-collega Max schreef voor 
zijn oude krant een prachtige  
necrologie over mijn vader.

Ik doe ondertussen het enige 
dat ik nog voor hem kan doen. 
Ik schrijf een monumentje bij-
een voor een lieve, mooie, wijze 
man. Hij wijdde zijn leven aan 
het brengen en het duiden van 
het nieuws, en liet me postuum 
nog eens zien wat een prachtig 
vak we hebben. Zelfs in een week 
waarin al het andere nieuws me 
gestolen kon worden.
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‘Iedereen een huisarts’
Vorige week vrijdag heeft u de 
hele middag met de huisartsen op 
mogen trekken onderweg naar en
tijdens de protestmanifestatie in 
Den Haag. Dan heeft u het in uw 
artikel [BD 2 juli; ‘Bizar dat minis-
ter er niet is’] over huisartsen als 
over luidruchtige schoolkinderen, 
een jolige groep in een protestpo-
lonaise, maar het blijft natuurlijk 
een beschaafd gezelschap.
Ik vind het erg jammer dat een 
krant die onbevooroordeeld, ob-
jectief nieuws wil brengen zo’n
gekleurd verslag publiceert van 
een manifestatie, die gaat over een 
serieus probleem in onze samen-
leving. Als er niets verandert in de 
zorg is er binnenkort geen vaste 
huisarts meer beschikbaar. In veel 

regio’s in Nederland is het zelfs al 
zover dat de lokale huisartspraktij-
ken gesloten zijn omdat ze voor te 
veel mensen zorg moeten dragen.  
Mensen moeten dus voor zorg ver-
der weg reizen. De actiemanifesta-
tie op het Malieveld ging onder 
andere daarover en had als thema 
‘Iedereen een huisarts’. 
Ik wil hier graag nog even voor u 
de actiepunten benoemen, blijk-
baar is u dat toen niet duidelijk ge-
worden:
- Overloop vanuit andere zorgsec-
toren en sociaal domein (o.a. door 
lange wachtlijsten).
- Huisvestingsproblemen.
- Drukte in de ANW-zorg.
- De noodzaak van meer tijd voor 
de patiënt, de zorg neemt toe en 
wordt complexer.

- Toename van overbodige  
bureaucratie
M. van Cromvoirt
Schijndel

Protest huisartsen
Ik viel als oud-verpleegkundige 
bijna uit mijn stoel. Een avond-/ 
nachtdienst en een dagdeel week-
enddienst per maand liet bij de 
huisartsen de emmer overlopen. 
Voor alle duidelijkheid: drie van 
de vier weekenden per maand 
werken, een tiental avonddiensten 
en een nachtdienst van ook vier 
nachten per maand zijn in mijn 
beroepsgroep helaas geen uitzon-
dering. Een manier om het karige 
salaris enigszins aan te vullen. Tot 
overmaat van ramp was het aantal 
parttime prinsessen onder deze 

beroepsgroep opvallend groot.
Medici worden in hun professie 
dus niet gedreven door passie, 
maar door pecunia. Maar van 
werkdruk of administratieve over-
last ten behoeve van de medische 
managers heeft de verpleegkun-
dige blijkbaar minder last. Een 
goede gezondheid toegewenst.
Ad Meeusen
Den Bosch

Nat t-shirt
Naar aanleiding van zijn laatste co-
lumn over vogels [BD 5 juli] zou 
het misschien voor Tony van der 
Meulen een goed idee zijn om in 
plaats van een nat t-shirt over de 
vogelkooi te hangen bij warme da-
gen, dit eens op zijn eigen hoofd te 
doen. Het lijkt er de laatste tijd 

veel op dat hij moeilijk tegen de 
hitte kan en hij last begint te krij-
gen van een zonnesteek wat is te-
rug te zien in zijn schrijfgedrag. 
Zijn columns zijn momenteel 
meer persoonlijke afrekeningen 
dan leuke anekdote’s. Tony mag 
zich dan ook tot het eliteclubje van 
Nederland tellen en mensen met  
andere opvattingen als hij worden 
dan ook genadeloos door hem 
neergesabeld. Het zou dan ook  
verfrissend zijn als er eens een 
nieuwe columnist wordt aange-
steld die eens een andere kijk op 
bepaalde maatschappelijke dingen 
heeft. Want wat we nu voorge-
schoteld krijgen, weten we onder-
hand wel.
Maj Smit
Oss

slachtofferen, gaat in verzet en wil 
voorkomen dat het kabinet jaren 
later de nederige excuses moet 
aanbieden voor een moedwillig 
kapotgemaakte sector. Ook 
het aanstellen van VVD-bemidde-
laar Johan Remkes, die alle schijn 
van onpartijdigheid tegen heeft, is 
een domme zet van Rutte c.s. en is 
nog niet het begin van een oplos-
sing in deze stikstofcrisis.

Het lijkt daarom verstandig dat 
het kabinet met als spreekbuizen 
ministers Van der Wal en Stag-
houwer de boeren tegemoet gaat 
komen door nieuwe en accepta-
bele plannen te maken die tot te-
vredenheid en kalmte onder de 
boeren leiden. Als dat niet lukt, 
dan gaan we nog een ‘hete zomer 
en najaar’ tegemoet met verdere 
escalatie en maatschappij ont-

wrichtende effecten. Een ge-
volg daarvan zal een kabinetscrisis 
met nieuwe verkiezingen zijn. 
Misschien ook wel dé oplossing, 
omdat het huidige politieke sys-
teem de door haar zelf veroor-
zaakte problemen niet meer kan 
oplossen en het vertrouwen van 
een groot deel van de burgers in  
Den Haag tot een dieptepunt is ge-
daald. Vergeet niet dat de boeren 

behoren tot het cement van onze 
samenleving. Als dat gaat afbrok-
kelen, stort het gehele democra-
tisch kaartenhuis ineen. En nie-
mand die daarop zit te wachten!

 a Gert-Jan Ludden houdt zich bij 
SVdC bezig met advies in crisisbe-
heersing en integrale veiligheid.
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We krijgen nog een 
‘hete zomer en najaar’  
met verdere escalatie 
en maatschappij 
ontwrichtende 
effecten
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