
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L U C H T I G    U B E L  Z U I D E R V E L D 

 

Feiten, en de emotie van frisse herfstlucht 

 

 
 

Veel wordt er gezegd en geschreven over 
de effecten van de snel groeiende 
houtstook in ons land. Net als bij andere 
discussies in onze turbulente wereld vol 
drempelloze spreekbuizen wordt alles 
uit de kast gehaald. We polariseren 
vlotjes naar de uiterste flanken van het 
debat. Naast luchtvervuiling is volop 
sprake van informatievervuiling. 
Hoewel ik mij als raadslid en secretaris 
van de Stichting Luchtfonds in het debat 
over houtstook ontpopte tot een activist 
van het nee-kamp, doe ik mijn uiterste 
best mij tot de feiten te beperken. Op de 
School voor de Journalistiek is mij 

geleerd dat ze de moeder zijn van het 
vak. Maar feiten, ze staan ter discussie 
en worden volop bestreden met emotie. 
Tja. Mensen laten zich makkelijker 
overtuigen door emotie dan door feiten, 
zo is het. Dankzij de drempelloze 
spreekbuizen, de sociale media dus, 
mist de emotie haar effect niet.   
 
Stookseizoen | Emotie, in de discussie 
rond houtstook is er geen ontkomen 
aan. Hele karrevrachten vol feiten kun 
je aanvoeren. Houtrook zit vol gif. 
Houtstook is niet duurzaam. Houtstook 
maakt ziek. Houtstook veroorzaakt 
duizenden vroegtijdige doden. Er zijn 
allemaal wetenschappelijke bewijzen zat 
voor. Maar de emotie dicteert het debat. 
Over emotie gesproken. Toen ik onze 
burgemeester om tafel bracht met 
slachtoffers van houtstook, vloeiden er 
tranen. Van radeloosheid. Opgewarmd 

door een zomer vol houtkorf- en 
barbecuerook, zien heel veel 
Nederlanders het stookseizoen met 
angst en beven tegemoet.  
 
Herfstlucht | Het afgelopen koude 
voorjaar maakte ik in mijn buurt veel 
wandelingen. Ik ervoer dat er straten 
zijn waar ik mijn hand voor mijn neus 
moest doen vanwege de houtstooklucht. 
Kort daarop sprak ik een fervent stoker. 
Okay, zei hij, de feiten wilde hij best 
aanhoren. Maar ik moest hem niet 
aankomen met geklaag over stank. Ik 
ontplofte en brieste in zijn gezicht: “Dus 
jij vindt dat jij het recht hebt om mij het 
inademen van de frisse herfstlucht te 
ontzeggen?!” Emotie. Maar ook een feit. 
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