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12 OPINIE

Zionisme
Een goed verhaal van rapper Appa
(ED opinie 5 september). Persoon-
lijk heb ik ook verschillende aan-
varingen gehad met publiciste
Ratna Pelle. Ze probeert altijd
woorden in je mond te leggen. Ze
probeert de zaak te verdraaien. En
als dat niet lukt, schreeuwt ze om
bijstand van de redactie. Gewoon
om terechte kritiek op de apart-
heidsstaat Israël de wind uit de
zeilen te nemen.
Ze staat niet alleen. Ik heb begre-
pen dat meer dan 200.000 zionis-
tenfans het internet afschuimen
om die kritiek bot weg te zetten
met propaganda, leuzen en achter-
haalde wijsheden. De beschuldi-
ging van anti-semitisme ligt voor-
aan op de tong.
Ik ben zelf marginaal sponsor van
Een Ander Joods Geluid en lees al-
tijd die nieuwsbrief en respecteer
hun open kijk op de zaak. Zo

heeft de onlangs overleden en ge-
ruime tijd klant van Auschwitz
Hayo Meyer vaker gezegd dat Ga-
za gewoon een concentratiekamp
is. Ik neem die vergelijking over.
Dezelfde Hayo Meyer stelde ooit
dat de moordpartij van zionisten
in Gaza in 2009 een reden was
om van de Kristallnacht te zeggen
dat die ook rechtmatig was.
Je wilt niet weten hoeveel zionis-
tenpropaganda je dan over je
heen krijgt. Als ik door mensen
als Pelle antisemiet wordt ge-
noemd voelt dat dan ook aan als
een compliment.
Ik kan er ook niets aan doen dat
veel kranten- en internetsites en
zelfs onze regentjes worden gegij-
zeld door zionistische clubs en
aanhangers van Israël. Ik ben blij
dat het ED geregeld wat tegenge-
luiden laat horen.

Jan Muters
Eindhoven

Geen angstcultuur
Recent heb ik een operatie onder-
gaan in het Catharina Ziekenhuis.
Ik heb niets dan lof over de gang
van zaken tijden de operatie,
maar ook aan het vooraf te doorlo-
pen circuit. Ik heb niets gemerkt
van een zogenaamde angstcul-
tuur en aanverwante zaken, zoals
vermeld in de media. Vanaf het in-
take-gesprek verliep alles als een
goed geoliede machine, in een
aangenaam tempo en vergezeld
van duidelijke uitleg en een gede-
gen lichamelijk onderzoek. Niets
dan lof over het personeel van de
afdeling orthopedie, waar ik in
mijn geval mee te maken had. Ie-
dereen even correct en vriende-
lijk. Naar mijn oordeel was de

sfeer onder het personeel ontspan-
nen en gezellig. Een en ander
mag ook wel eens gezegd zijn na
de negatieve berichtgeving de laat-
ste tijd.

Piet Stoutjesdijk
Eindhoven

Naar Den Haag
En weer zijn de oudjes het haasje.
Het begon met het niet vergoe-
den van de rollator. Vervolgens de
eigen bijdrage omhoog. Verzor-
gingshuizen gaan dicht. In een
verpleeghuis komt men nog nau-
welijks. De pensioenen fors om-
laag. En nu komt het kabinet geld
tekort en waar kunnen ze het dan
beter halen dan bij de oudjes, die
zeggen immers toch niks?
Wanneer komen wij eens in ac-
tie? Met zoveel leden bij de oude-
renbonden zouden we toch allang
op de bres moeten springen. Wan-
neer komen de bonden in actie?
We zouden met zijn allen naar
Den Haag moeten en daar eens
moeten laten horen dat we het
hartstikke zat zijn. En niet alleen
een slap verhaaltje in ons club-
blaadje Ons.

Gerrit Hermsen
Bergeijk

Rammelende zorg
Het ministerie van Volksgezond-
heid ligt nog altijd op schema,
daar waar het gaat om het ruïne-
ren van de Nederlandse gezond-
heidszorg. Minister Schippers
(VVD) vult ter zake bijna dage-
lijks de kolommen in de media.
Botweg geformuleerd zal de zie-
kenzorg dit ministerie – als we de
tekenen van de tijd verstaan – wel-
dra een zorg zijn.

door Andreas Inderwisch

Afgelopen week meldde het ED
dat ik vanwege de geringe vergoe-
ding gestopt ben als raadscommis-
sielid namens het CDA. Omdat
halve waarheden niet bestaan en
u de eerste helft al hebt mogen le-
zen, voeg ik daar nu graag de
tweede helft aan toe. Ik doe dat
vooral omdat termen als ‘zakken-
vuller’ en ‘graaier’ bepaald niet
van de lucht waren. Hoe zit het
nu werkelijk?
Nadat in maart de nieuwe ge-
meenteraad was gekozen, riep de-
ze een werkgroep in het leven die
zich moest buigen over een nieu-
we werkwijze voor die raad. Een
belangrijke reden hiervoor was de
grote werkdruk die met name
raadsleden ervaren. Vergaderin-
gen wisselen elkaar af en werkbe-
zoeken en ontmoetingen in de
stad trekken een zware wissel op
de volksvertegenwoordigers.
De raadswerkgroep kwam met
een plan waarmee het aantal ver-
gaderingen wordt teruggebracht.
Concreet betekent dit dat de
raadscommissies voortaan nog
maar eens in de drie weken verga-
deren in plaats van om de week.
Om inhoudelijk op de hoogte te
blijven is ook iedere drie weken
een sessie met ambtenaren en be-
leidsmakers voorzien. Terwijl de
werkdruk voor raadsleden door

door Ton Voncken

Verslaggever Ron Lodewijks be-
steedt terecht aandacht aan de
problemen bij mestverwerking
(ED 2 september). Zijn weergave
van de vergistingstechnieken
vraagt echter om een aantal aan-
vullingen.
In tegenstelling tot wat Lode-
wijks beweert, heeft minister
Henk Kamp deze week in de
Tweede Kamer laten weten mest-
vergisting te willen blijven inzet-
ten als bron voor duurzame ener-
gieopwekking. Dit jaar is zelfs een
half miljard euro extra beschik-
baar voor duurzame energie, waar-
van een deel is bestemd voor ener-
gieopwekking uit mest.
Er is meer goed nieuws. In het
Energieakkoord krijgen nieuwe
vergistingsinstallaties voor twaalf
jaar overheidssubsidie. Onderne-
mers die een bestaande vergis-
tingsinstallatie willen voortzet-
ten, kunnen subsidie voor ver-
lengde levensduur aanvragen
voor twaalf jaar. Den Haag
spreekt zich hiermee ondubbel-
zinnig uit voor duurzame energie-
opwekking via vergisting en stelt
zich op het standpunt dat vergis-
ting van biomassa – waaronder
mest – een belangrijke bijdrage le-
vert in het behalen van de duur-
zaamheidsdoelstellingen tot 2023.

Vergisting is een proces waarbij
bacteriën in een zuurstofarme
omgeving biomassa omzetten in
biogas. Door het vergistingspro-
ces verandert in biologisch op-
zicht zoveel in het product, dat al-
les dat uit een vergister komt na-
genoeg reukloos is. Vergisting is
in principe een zuiver proces. Het
rottingsproces en bijgaande rot-
tingslucht wordt veroorzaakt
door het biologische afbraakpro-
ces dat in de biomassa plaatsvindt
voor het de vergister in gaat.
Mocht sprake zijn van geurover-
last dan vindt die niet gedurende
het vergistingsproces plaats maar
daarvoor. Bijvoorbeeld door bij
een open verbinding het in de bui-
tenlucht roeren en verplaatsen
van biomassa. De voorbewerking
van te vergisten AFG en mest
vindt in een gesloten systeem
plaats. Als dat niet goed gebeurt,
leidt dat tot tijdelijke geurover-
last. Dat is vervelend en moet zo
snel mogelijk worden opgelost.
Nederland telt ruim tweehonderd
vergisters die uitstekend draaien.
Vergisting is een schone en duur-
zame manier van verwerking van
biomassa. De overheid zou het an-
ders niet zo krachtig ondersteu-
nen.

Ton Voncken is marktontwikkelaar
Groen Gas Nederland Regio Zuid.

marijn

De Opinie-pagina’s zijn een 
platform voor debat. De verhalen 
worden, op eigen initiatief of op 
uitnodiging, geschreven door 
redacteuren of gastschrijvers.
Lezersbrieven dienen bij voorkeur 
niet langer te zijn dan 250 woorden. 
Bijdragen sturen naar opinie@ed.nl 
of ED redactie Opinie, postbus 534, 
5600 AM Eindhoven.

Brieven

Wie er als raadscommis-
sielid voor uitkomt dat de
vergoeding wel erg karig
is kan op weinig bijval re-
kenen.

Weggez

Vergisting is een
schoon proces

B ij alle doelstellingen
die het ED heeft is er
één doel dat we abso-
luut niet nastreven:

macht.
En toch hebben we die. Media
kunnen mensen en bedrijven
maken en breken. Of het nu gaat
om bestuurders, bedrijven, spor-
ters of artiesten. Natuurlijk, als
het goed is doen de media niet
meer dan de feiten laten spre-
ken. Maar het zijn de redacties
die bepalen of ze aandacht beste-
den aan een kwestie, en of ze
gaan spitten om een onderste
steen boven te krijgen.
Waar macht in het spel is, rijst al-
tijd de vraag wie die macht con-
troleert. Een medium als het ED
heeft geen parlement en ook
geen raad van toezicht of inspec-
tie. Dat heeft er mee te maken
dat we (en dat is uiteindelijk de
gekozen volksvertegenwoordi-
ging) niet willen dat de pers on-
der een of andere manier van
overheidscontrole staat. Om die
reden zijn ook rechters terughou-
dend om zich met de pers bezig
te houden.
De enige controle die er is, is fei-
telijk in handen van de media
zelf. De officiële klachtenproce-
dure voert naar de Raad voor de
Journalistiek, een tuchtcollege
dat voornamelijk bestaat uit ver-
tegenwoordigers van de media.
Niemand is verplicht om zich bij
het college aan te sluiten, maar
het ED is overtuigd participant.
Vaak komen we er niet, maar vo-
rige week toog ik met collega

Hub Dohmen naar Amsterdam.
We waren gedaagd door het be-
drijf Reiling, dat ons onder meer
verweet dat het ED stelselmatig
negatief schrijft over het bedrijf
– dat overigens ook nogal eens
in opspraak is. We zien de uit-
spraak met veel vertrouwen tege-
moet.
De raad vroeg op de zitting nog
wel of beide partijen de mogelijk-
heid van een ingezonden brief
hadden besproken. Maar daar ge-
loofde de boze eigenaar van het
bedrijf niet in. Dat filtert de re-
dactie toch, schamperde hij.
Een vijftal verontwaardigde spe-
cialisten van het Catharina Zie-
kenhuis greep de brievenrubriek
wel aan om zijn ongenoegen
over de berichtgeving in het ED
te ventileren. Ze kregen uitge-
breid de ruimte om dat te doen –
waarbij het trouwens wel erg on-
gelukkig was dat de eerste keer
het artikel door een technische
fout werd verminkt.
De reden om het stuk af te druk-
ken was niet dat de redactie het
eens is met kritiek. Maar wie –
gewild of niet – zoveel invloed
heeft, moet ook bereid zijn zich
aan kritiek te onderwerpen.

Het is alweer acht jaar geleden dat
de regie over de gezondheidszorg
bij de zorgverzekeraars terecht
kwam. Die verzekeraars bulken
thans van het geld, maar de bur-
ger is anno nu circa 33 procent
duurder uit.
Steeds meer wordt helder dat de
ziekenzorg geteisterd wordt door
een bureaucratische janboel. De
politiek staat erbij en kijkt ernaar.
Het kostenabces waar de zieken-
huiszorg aan lijdt ligt niet aan de
vergrijzing of een hogere ‘con-
sumptie’ van zorg, dat is een te
simplistische diagnose of een mis-
selijke uitvlucht.
De kwaal ligt aan de krakkemikki-
ge financieringsmethodiek. De
verzekeraars hebben verzaakt die
regie in handen te nemen en de

politiek, de opdrachtgever, blijft
op de handen zitten. Je zou toch
denken dat de kinderziektes die
de herziening van de ziekenzorg
aankleven na acht jaar verdwenen
zijn. Niets is minder waar. Zestig
procent van de ziekenhuizen
weet niet eens hoeveel kosten ze
maken voor hun medisch verrich-
tingen.
Geen enkel parlementslid is capa-
bel genoeg om over de zorg en al
wat ermee samenvalt te praten. In-
tussen gaat de geldverspilling ge-
woon door. De architect van de
rammelende herziening van de
zorg is Hans Hoogervorst (VVD)
geweest, moet hij zijn huiswerk
niet overdoen?

Antoine Theijs
Waalre

de nieuwe werkwijze wordt ver-
licht, neemt deze voor commissie-
leden door de introductie van die
ambtenarensessies juist toe.
Raadsleden krijgen een vergoe-
ding die door de minister is vast-
gesteld. In Eindhoven is die met
bijna 25.000 euro per jaar riant te
noemen. Maar goed, daarvoor zijn
de raadsleden dan ook verant-
woordelijk voor een begroting
van bijna een miljard euro. De
commissieleden, die vaak als scha-
duwraadsleden fungeren en een
belangrijke bijdrage leveren aan
het functioneren van de fracties,
krijgen een vergoeding per com-
missievergadering. In de oude si-
tuatie was dat ongeveer 2.500 eu-
ro per jaar. Niet erg veel als je be-
denkt dat met de werkzaamhe-
den al gauw vijfhonderd uur per

jaar gemoeid zijn. Maar goed, je
hebt als volksvertegenwoordiger
ook idealen en die zijn als het
goed is je belangrijkste drijfveer.
In de nieuwe situatie – dus met
een hogere werkdruk – zou de
maximale vergoeding voor com-
missieleden nog maar ongeveer
1.500 euro per jaar bedragen, na af-
trek van alle kosten amper 500 eu-
ro netto. Dat is zomaar veertig
procent lager, terwijl voor raadsle-
den niets verandert. Zij hebben
en houden hun 25 mille.
Al ruim voor de zomervakantie
heb ik dit – onbedoelde – nevenef-
fect van de nieuwe werkwijze aan-
gekaart. Gehoor vond ik niet. De
meeste partijen zijn als de dood
voor een negatief imago. Maar eer-
lijkheid duurt het langst en ik
heb de overtuiging dat de burger

juist zit te wachten op eerlijke po-
litici. Mensen die het hele verhaal
vertellen. En dat is wat ik wilde
doen. Helaas kwam het halve ver-
haal in de krant.
Op 2 september, tijdens de raads-
vergadering, zoemde het al door
het stadhuis. En de verontwaardi-
ging was links en rechts groot. De
raadsleden die zich zoals gebruike-
lijk al twitterend, facebookend en
surfend van hun budgettaire ver-
antwoordelijkheden kweten, spra-
ken er schande van. Ik werd weg-
gezet als zakkenvuller. Wellicht
helpt het dan om te weten dat
mijn volledige commissievergoe-
ding van 2013 werd besteed aan
een vakantie voor iemand die al
jaren op bijstandsniveau leeft.
Graag had ik daar dit jaar twee
mensen van laten genieten, maar
het bovenstaande mag duidelijk
maken dat de spoeling ineens wel
heel erg dun werd.
Intussen blijf ik zitten met de
vraag waar al die verontwaardig-
de raadsleden – er waren gelukkig
ook enkelen die mij buiten het
zicht van de camera’s gelijk gaven
– hun riante vergoedingen aan be-
steden. Het kan bijna niet anders
of deze door idealen gedreven po-
litici ondersteunen in belangrijke
mate allerlei charitatieve projec-
ten. Ze doen het immers niet
voor het geld. Dat moet de Voed-
selbank, het dierenasiel of het
Steunpunt Materiële Hulpvragen
als muziek in de oren klinken. De
grootste donateurs blijken ineens
heel dichtbij.

Andreas Inderwisch is pastoraal wer-
ker. Hij was raadscommissielid voor
het CDA in Eindhoven.

‘Rusland moet worden uitgeslo-
ten van internationale sportevene-
menten’, zo luidde deze week een
stelling van het opiniërende radio-
programma Stand.nl. Het was de
zoveelste uiting van de vijand-
schap jegens Rusland die door po-
litici en media de laatste maan-
den in ons werelddeel is opge-
bouwd. Sinds de inlijving van de
Krim en nog meer sinds de op-
stand in Oost-Oekraïne is Rus-
land voor West-Europa en de VS
de boze hond, die afgeweerd en
gemuilkorfd moet worden.
Wij laten ons voor de gek hou-
den. Wat in de Krim en Oost-Oek-
raïne is gebeurd is niets anders
dan de ontkenning van de volks-
wil door de regering in Kiev en
de westerse landen. Het westen,
Nederland incluis, heeft zijn de-
mocratische principes verloo-
chend. In navolging van Kiev
heeft het zijn ogen gesloten voor
de natuurlijke affiniteit en demo-
cratische verlangens van de bevol-
king in het ‘Land bij de grens’
(want dat betekent ‘Oekraïne’).
Zowel op de Krim als in Oost-
Oekraïne is de meerderheid van
de bevolking Russisch gezind en
Russischtalig en van oudsher
sterk met Rusland verbonden.
Dat feit is helaas door de EU-aan-
bidders genegeerd. En voor het
publicitaire gemak stellen die het

steeds voor alsof Rusland uit is op
verovering van buitenlandse ge-
bieden. De defensie wordt hier op-
gekrikt alsof Poetin-Rusland het
nieuwe Hitler-Duitsland is.
Ons wordt zand in de ogen ge-
strooid. Ten bewijze daarvan stel
ik twee retorische vragen. Ten eer-
ste: hebben wij sinds de inlijving
van de Krim ook maar iets ge-
hoord over verzet tegen de Russi-
sche bezetter daar? Dat was in
1940-1945 bij ons, in Vietnam
rond 1970 en tegenwoordig op de
westelijke Jordaanoever wel even
anders. Ten tweede: volgens de
VN zijn er momenteel vanuit
Oost-Oekraïne een miljoen vluch-
telingen op de been. Waar zijn
die heen gevlucht? Verreweg de
meesten, 800.000, bevinden zich
volgens de VN in Rusland. Die
zouden dus naar hun vijand zijn
gevlucht? Maak dat de kat maar
wijs.
Als de regering in Kiev het had
aangedurfd om een volksstem-
ming te houden, zou daar uitgeko-
men zijn dat de bevolking op de
Krim en rond Donetsk – net als
in Schotland, Baskenland en Cata-
lonië – meer zelfstandigheid wil-
de en misschien zelfs aansluiting
bij Rusland in plaats van de EU.
Wat zich in Oekraïne de laatste
weken heeft afgespeeld is dan ook
hetzelfde als wat in 1830 in het Ko-

ninkrijk der Nederlanden gebeur-
de. Toen wilden de Belgen onder
het juk van Den Haag uit, nu de
Oost-Oekraïners onder dat van
Kiev. Maar de regering in Kiev is,
net als de Nederlandse regering
in 1830, begonnen aan een Tien-
daagse Veldtocht om de opstande-
lingen uit het veld te slaan, zij het
nu met veel zwaardere wapens en
ook veel meer slachtoffers.
De vraag is dus: willen wij,
Noord-Nederlanders, België als-
nog terug hebben en weer bij het
Koninkrijk der Nederlanden inlij-
ven? Zo neen, geloof dan ook
maar niet dat de bevolking van de
Krim en Oost-Oekraïne binnen af-
zienbare tijd terug zal komen –
laat staan willen – onder het be-
wind van Kiev en de EU.
Onze politieke leiders – ook Frans
Timmermans – moeten ophou-
den de waarheid geweld aan te
doen door Rusland als vijand te
bestempelen en te behandelen.
Wat in de Krim en Oost-Oekraï-
ne gebeurd is, vindt zijn oorzaak
niet in expansiedrift van Rusland,
maar – al hadden de meeste Oek-
raïners daarvoor waarschijnlijk
geen oorlog willen ontketenen –,
in de eigen wil van de bevolking.

Lau Kanen
Veldhoven

BESTE LEZER
door Lucas van Houtert,
adjunct-hoofdredacteur a.i.

In de rubriek ‘Beste lezer’ gaan de
hoofdredactie en het hoofd opinie
in op ontwikkelingen bij het Eindho-
vens Dagblad en op journalistieke
keuzes die de redactie maakt.
Vragen en reacties: Postbus 534,
5600 AM Eindhoven of
l.vhoutert@ed.nl.

Verantwoording van ‘de macht’

� Minister Edith Schippers. foto HH

et als zakkenvuller

� � Gemeenteraadsleden doen het niet voor het geld, als het goed is. foto
HH

Westen ontkent volkswil
Oost-Oekraïne en Krim
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