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Stuur uw mening (bij voorkeur maximaal
150 woorden) onder vermelding van uw naam
en woonplaats naar: opinieredactie@bd.nl

INGEZONDEN
Mark van den Oever (1)
Ik walgde ongeveer na het lezen
van het nieuws rondom het boerenprotest. En dan die vergelijking
met de oorlogsjaren [BD 14 december]. Mijn moeder moest 5
gulden voor een halve liter melk
betalen in de Hongerwinter.
Zwarthandel. Bij zo’n zelfde figuur
die nu zegt dat honger zal ontstaan als de politiek hen niet hun
gang laat gaan. Schande. Ronduit
schande.
Jan in ’t Veld
Oss

Mark van den Oever (2)
Soms vraag je jezelf wel eens af
waar een woord nu eigenlijk vandaan komt? Zoals het veelgebruikte woord ‘boerenlul’. Na het
horen van Mark van den Oever
van Farmers Defence Force met
zijn Holocaustvergelijking weet ik
het ineens. Als zijn nakomelingen
later naar het uit de hand gelopen
klimaat kijken, zullen ze hopelijk
niet zeggen: ‘Die boerenlul hat es
gewusst!’
Leon Jeekel
Den Bosch

Mark van den Oever (3)
Friese boeren: kom jullie vlag terug halen. Een stel agressieve Brabantse boeren wapperen nog
steeds met jullie vlag. Deze boeren
vergelijken zichzelf met Joodse
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog [BD 14 december]. Hoe
kwetsend kun je zijn?
Friezen, jullie willen toch niet geassocieerd worden met dit soort
lui? Op begrip hoeven ze niet meer
te rekenen. De mensen zijn hun
vernielingen en blokkades meer
dan zat.
Ank van der Spek
Sint-Michielsgestel

Mark van den Oever (4)
Het is niet goed te praten dat Mark
van den Oever in een toespraak
voor de provinciale politiek een
vergelijking maakt tussen Jodenvervolging en hoe de Brabantse
(vooral) politiek met zijn boeren
omgaat [BD 14 december]. Dat doe
je niet en getuigt van te weinig
respect. Heel Nederland maar
vooral Brabant stoort zich aan
Mark zijn uitspraak. Omroep Bra-

Als u zich niet schaamt, dan doe ik dat...
Saskia Goldschmidt

Achtenzeventig jaar geleden
werd mijn oom Rudi, drieëndertig jaar oud, in België uit een trein
gehaald. Hij deed, voorzien van
een vals persoonsbewijs, een poging aan de Jodenvervolging van
het naziregime te ontkomen.
Maar hij was niet goed in liegen
en dus werd hij gedeporteerd, in
een goederenwagon. Na twee dagen rijden werd hij, honderd kilometer voor Auschwitz, samen
met andere jonge mannen, in een
Autobahnkamp afgeleverd. Daar,
in de ijskoude winter, moest hij
zonder adequate kleding, schoeisel, voedsel of gereedschap, in een
moordend tempo een autobaan
realiseren, om de opmars van de
Ubermensch mogelijk te maken.
Mijn oom Rudi, in de bloei van
zijn leven, bezweek na twee
maanden mishandeling en uithongering.
In datzelfde jaar werd het bedrijf
van mijn grootvader, handelaar
in koffie en thee, door de bezetter
geconfiskeerd. Ook werd hij zijn
huis uitgezet en moest zijn geld
inleveren. Een jaar later werd hij,
tweeënzeventig jaar oud, gevangengezet en gedeporteerd. Ook
hij hield het, in concentratiekamp Bergen-Belsen, slechts
twee maanden vol. Ongeveer tegelijkertijd werden zijn twee zusjes, bejaarde dametjes, uit de wagons geslagen in Sobibor. Een
paar uur later waren ze vergast.
Mijn vader en zijn vrouw overleefden twee jaar gevangenschap,
waarvan anderhalf jaar BergenBelsen. Door honger, mishandeling en vlektyfus duurde het na
de bevrijding maanden, voordat
ze weer enigszins gezond waren.

bant gaat er zelfs voor naar Kamp
Vugt om opnamen te maken. Met
wat voor intentie? Om de zaak nog
verder aan te dikken!
Het hypocriete hiervan vind ik dat
Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en cabaretier

▲ De

Het trauma over wat hun overkomen was, zijn ze nooit te boven
gekomen.
Mijn vaders neef, Wolfgang,
drieëntwintig jaar oud, kreeg in
Westerbork van het verzet de
mogelijkheid aangeboden te ontsnappen. Hij weigerde dat, omdat
hij wist dat als represaille twintig
mensen uit zijn barak op transport zouden worden gesteld. Een
paar maanden later werd hij naar
Auschwitz gedeporteerd en
werkte daar totdat hij, toen de
Russen naderden, met een grote
groep andere verzwakte mannen
in een veewagen werd gestopt,
zonder eten of drinken. Er ging
een grendel op de deur en die
bleef twee weken dicht. Toen de
deur weer geopend werd, leefden
nog slechts twee van de zestig gevangenen in de wagon. Wolfgang
hoorde daar niet bij. De overle-

laatste foto van de hele
familie Goldschmidt, genomen bij het huwelijk van mijn
tante en oom in de zomer van
1940, in Amsterdam. Alle in
dit stuk genoemde personen
staan op deze foto.

Youp van ’t Hek in hun columns
de veehouderij respectievelijk vergelijken met ‘Holocaust’ en de
veehouders ‘dierenhitlers’ noemen. Hierover zijn geen Kamervragen gesteld. Sterker nog, toen ik
de vraag of dit zo maar kan bij
Tweede Kamerleden had neerge-

legd, kreeg ik een nietszeggend
antwoord van ‘vrijheid van meningsuiting’.
Verder heeft niemand, maar dan
ook niemand anders zich ook
maar een beetje in het openbaar
gestoord aan deze twee columnschrijvers.

venden waren er zo slecht aan
toe, dat ze pas in 1947 weer genoeg aangesterkt waren, om te
kunnen getuigen over deze tocht.
Dit zijn zomaar een paar kleine
voorbeelden van wat er zo’n 75
jaar geleden gebeurde met een
groep mensen, die tot een minderheid behoorde. De voorbeelden die ik hier uit mijn eigen familie schets, zijn nog lang niet de
‘ergste’. Mijn familie behoorde tot
een kapitaalkrachtige en dus bevoorrechte groep Joden.
Vindt u nu echt, meneer Mark

van den Oever, dat u een adequate vergelijking heeft gemaakt?
En is de achterban van Mark van
den Oever er nog altijd van overtuigd dat de woordvoerder een
goed punt heeft gemaakt?
Ik zie ze voor me, de vermoorde
familieleden. En ik schaam me,
dat in hun geliefde Nederland het
nu weer mogelijk is hun dood te
bagataliseren. Alsof de noodzaak
een niet langer houdbaar economisch en agrarisch systeem te
hervormen, in enigerlei opzicht
te vergelijken is met de moord op
zes miljoen mensen, die tot zondebok waren gemaakt door een
fanatieke dictator en zijn volgelingen. Als u zich niet schaamt,
doe ik dat. Hier past alleen nog
stilte.
n Saskia Goldschmidt is auteur
en woont in Amsterdam.

Daarom vind ik het hypocriet.
Vergelijkingen met de oorlog
tégen boeren, dan hoor of zie je
niemand, als boeren zulke uitspraken doen, is heel het land/Brabant
in rep en roer.
Ruud Gijsbers
Venhorst

Bestuurlijke koppigheid, domheid en onwil
Maarten van den Tillaart

Afgelopen vrijdag was ik in Den
Bosch getuige van een nieuwe
episode van het ‘stikstofvraagstuk’ dat Nederland, maar in het
bijzonder Brabant al weer maanden in de greep houdt. Het absolute dieptepunt van die dag vond
al vroeg in de ochtend plaats. Nadat insprekers van diverse organisaties hun zienswijze hadden gegeven over de (marginaal) aangepaste provinciale beleidsregels,
mochten politieke partijen vragen
stellen aan insprekers. Daar waar
nagenoeg elke partij een zinnige
inhoudelijke vraag naar voren

bracht, vroeg de vertegenwoordiger van D66 aan een van de insprekers hoe duur de auto was
waarmee die naar Den Bosch gekomen was. Met onverholen minachting wist deze D66’er kernachtig het verwijt van boeren te illustreren, dat er binnen het provinciehuis krachten zijn die tot doel
hebben de boeren kapot te maken.
Als je serieus kijkt naar de
nieuwe beleidsregels, kun je niet
anders concluderen dan dat de
provincie ook nog eens sectoren
tegen elkaar uitspeelt: er is dan
ook weinig te merken van de door
onze bestuurders, inclusief de
Commissaris van de Koning vaak

gebezigde uitspraak: ‘in Brabant
doen we het samen’. Ja, ja.
Een CDA-motie om flexibel te
kijken naar de datum van 1 oktober 2022 (de landelijke einddatum
voor stalaanpassingen is 2028!)
omdat er op dit moment nog geen
gecertificeerde stalsystemen zijn,
kon geen genade vinden bij de andere coalitiepartners. Wetende
dat er dan nog een heleboel open
eindjes zijn bij andere beleidsregels, geeft dat weinig of geen vertrouwen naar de toekomst.
Ik kan me nog voorstellen dat
het loslaten van die datum van 1
oktober 2022 voor het provinciebestuur lastig is; immers, van uit-

stel kan afstel komen en dat wil je
niet. Maar er is landelijk een einddatum bepaald: 2028! Het is dan
toch geen drama dat je in overleg
en afhankelijk van het beschikbaar komen van gecertificeerde
stalsystemen bepaalt wat wél een
realistische datum is?
Voor mij is het ongefundeerd
vasthouden aan 1 oktober 2022 het
symbool geworden van bestuurlijke koppigheid, domheid en onwil en zeker geen symbool van
onverzettelijkheid.

▲ Boeren

in Den Bosch afgelopen vrijdag. FOTO ANP

n Maarten van den Tillaart is oudfractievoorzitter van de gemeenteraad voor het CDA in Tilburg.
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Maakt de staatssecretaris zich
terecht zorgen over lachgas?
Daniëlle Ketelaars, Alex van Dongen

‘Lachgas is legaal, dus niet
schadelijk’: een lachertje
Gebruikers van
lachgas zijn zich vaak
niet bewust van de
gevaren. Zijn de
maatregelen vanuit
politiek Den Haag
toereikend?

schaard in plaats van de Geneesmiddelenwet. Door het toenemende aantal verkooppunten is lachgas tegenwoordig zeer gemakkelijk verkrijgbaar en met de komst van de lachgastanks zie je dat er door jongeren
meer en vaker lachgas wordt gebruikt.
Is een verbod op de verkoop van
lachgas wel te handhaven?

De verkoop van alle verboden middelen is lastig te handhaven. Wij verwachten niet dat het de intentie is
om hierop extra capaciteit van politie
in te zetten. Maar wanneer er een
aanleiding is om in te grijpen, dan
heeft de overheid bij een verbod wel
meer middelen voorhanden om dit
te doen. De korpsleiding van de politie is dan ook voorstander van het
opnemen van lachgas op lijst 2 van de
Opiumwet. Ook kunnen verkopers
dan niet zomaar op straat of op een
festival ballonnen verkopen. Hierdoor worden potentiële consumenten ook minder vaak in de verleiding
gebracht. De volgende vraag stellen
wij vaak aan gebruikers: Waarom
ben je lachgas gaan gebruiken? Een
veel gehoord antwoord is: ‘Het werd
me aangeboden en ik was wel benieuwd naar het effect’.
Daarnaast horen we regelmatig dat
gemeenten zoeken naar manieren
om de verkoop van lachgas op evenementen en in horecagelegenheden
aan te pakken. In deze settingen zie
je dat lachgas gecombineerd wordt
met grote hoeveelheden alcohol, wat
extra riskant is. Als lachgas wordt opgenomen op lijst 2 van de Opiumwet,
geef je gemeenten meer handvatten
om hierop te gaan handhaven.

Daniëlle Ketelaars
Alex van Dongen
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nderzoekers constateren dat lachgas een onaanvaardbaar risico
oplevert voor de
volksgezondheid
en in het verkeer.
In navolging daarvan wil staatssecretaris Blokhuis lachgas op lijst 2 van
de Opiumwet plaatsen [BD 10 december]. Dit stuit op verzet van coalitiepartijen VVD en D66. Wij, preventiewerkers van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron, hebben
dagelijks te maken met gebruikers
van lachgas. Maakt de staatssecretaris
zich terecht zorgen?
Preventiewerkers merken dat
steeds meer gebruikers van lachgas
in de problemen komen. Het is nu
heel laagdrempelig om lachgas te gebruiken en hierdoor zie je dat een
heel jonge doelgroep in aanraking
komt met lachgas. Bijna standaard
zeggen beginnende gebruikers tegen
ons: ‘Zo slecht kan lachgas toch niet
zijn, want je kan het gewoon in de
winkel kopen’. Deze redenering slaat
natuurlijk nergens op: er zijn veel legale producten die zeer schadelijk
zijn. Het verbaast ons dat we deze opmerking nog steeds zo vaak horen.
Bijna dagelijks lees of hoor je berichten over de negatieve gevolgen van
lachgas. Toch lijken deze berichten
bij veel jongeren nauwelijks door te
dringen. Terwijl veel gebruikers
klachten ervaren zoals hoofdpijn,
duizeligheid en tintelingen in armen
of benen.

Toename van verslaving en gezondheidsproblemen door lachgas

Het is belangrijk om je te realiseren
dat lachgas nooit op de markt is gekomen als consumptieproduct. Toch
zijn meer jongeren lachgas gaan gebruiken als drug. Gevolg is ook dat
steeds meer jongeren last krijgen van
(ernstige) gezondheidsproblemen.
Ook de behandelaars van NovadicKentron zien een toename van het
aantal hulpvragen voor lachgas – en
waarschijnlijk is het aantal aanmeldingen aanzienlijk lager dan het
daadwerkelijk aantal probleemgebruikers. Veel gebruikers zeggen: ‘Ik
snap het niet, ik heb altijd gedacht

Gaat een verbod een einde maken
aan al het lachgasgebruik?

dat je hier niet verslaafd aan kunt
raken’. Zij gebruikten excessief lachgas en gingen trillen en zweten als zij
stopten met gebruik. Soms leidde het
gebruik zelfs tot neurologische
schade als gevolg van een tekort aan
vitamine B12. Dit kan zelfs leiden tot
verlammingsverschijnselen.
Lachgas en het verkeer

Preventiewerkers zoeken gebruikers
op, zoals jongvolwassenen die in auto’s zitten op parkeerplaatsen: een
plek waar nogal eens lachgas wordt
gebruikt. Na het gebruik rijden zij
onder invloed weg. Een verlaagd
reactievermogen neemt men op de
koop toe. De politie had alleen al in
de eerste helft van dit jaar te maken
met meer dan duizend lachgasincidenten. Veel bestuurders zijn laco-

niek: ‘Er zijn geen regels tegen lachgas in het verkeer, hier kan niet tegen
worden opgetreden’. Maar roekeloos
rijgedrag is ook nu al strafbaar.

▲ Staatssecretaris
Blokhuis wil lachgas
op lijst 2 van de
Opiumwet plaatsen.
FOTO SHUTTERSTOCK

Leidt een verbod op de verkoop
van lachgas wel tot minder gebruik?

Maatregelen die de beschikbaarheid
van een middel beperken, leiden inderdaad tot minder gebruik. Het
plaatsen van lachgas op de Opiumwet is een manier om dit te bereiken.
Bij alcoholgebruik is hier al veel onderzoek naar gedaan. Andersom is
het ook zo: er wordt meer gebruikt
als de beschikbaarheid wordt vergroot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gebruik van lachgas een
vlucht genomen heeft sinds het in
2016 onder de Warenwet werd ge-

Gebruikers
zeggen: ‘Ik
snap het niet,
ik heb altijd
gedacht dat je
hier niet
verslaafd aan
kunt raken’

Het gebruik van lachgas zal niet helemaal verdwijnen, maar er wordt bij
een verbod wel een duidelijk signaal
afgegeven. Het opnemen van lachgas
in de Opiumwet kan de gevolgen van
lachgasgebruik beperken en daar zijn
wij voor. Gebruik binnen de Opiumwet is niet strafbaar, gebruikers worden dus niet vervolgd. Hierdoor blijven gebruikers toegankelijk en kunnen zij goed geïnformeerd worden.
Wij proberen gebruik te ontmoedigen, maar veroordelen gebruikers
niet. Voorlichting blijft essentieel.
Het is nog onduidelijk of het verbod er daadwerkelijk gaat komen en
hoe dit er precies gaat uitzien. Wie
per se lachgas wil gebruiken, zal er
ook bij een verbod nog ongetwijfeld
aan kunnen komen. Maar het zal niet
meer op iedere straathoek en bij elk
feestje worden aangeboden en jongeren zullen naar onze verwachting
ook beter gaan snappen dat lachgasgebruik wel degelijk risico’s kent.
n Daniëlle Ketelaars en Alex van
Dongen zijn preventiewerkers bij
Novadic-Kentron in Vught.

