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We boeken pas vooruitgang als ook
kwetsbaren eisen mogen stellen aan
inrichting van onze samenleving
Asha ten Broeke27 december 2018,

Volkomen onverwachts ontdekte ik laatst dat er mensen zijn met een
bijzonder sterke mening over houtkachels. Deze verrassende
gewaarwording begon met een beleefd berichtje op Twitter, waarin ik
bezitters van houtkachels & co vroeg of ze misschien zo vriendelijk
zouden willen zijn om bij mistig en windstil weer niet te stoken; ik snap
dat het gezellig is, maar mensen met astma en andere chronische ziektes
stikken half in uw rook. Bij voorbaat dank.

Lieve bezitters van houtkachels e.a.,
Als u nou merkt dat het mistig is, en nagenoeg windstil, zou u dan zo vriendelijk
willen zijn om niet te stoken? Ik snap dat het gezellig is, maar mensen met astma of

andere chronische ziektes (hoi!

) stikken half in uw rook.

Alvast dank.
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Mij leek dit een gevalletje boerenverstand. Bij het stoken des fikkies komt
fijnstof en andere viezigheid vrij die je beter niet kunt inademen, zeker niet
met longen die zich toch al suboptimaal voelen. ‘Per uur is hout stoken
waarschijnlijk even vies of viezer dan de uitstoot van een rijdende
vrachtwagen’, factcheckte Ronald Veldhuizen in deze krant. ‘Te
vergelijken met passief roken’, vond een Vlaamse milieuwetenschapper.
En bij mist is het alsof je je wijk ‘onder een deken van vervuiling
legt’, tekende Phaedra Werkhoven op in De Gelderlander.
Ze schreef ook over een Zutphense vrouw, een van de 1,2 miljoen
Nederlanders met een longziekte, die bij zulk weer liever niet naar buiten
gaat, omdat ze dan misschien dagen plat moet, Spaans benauwd en bekaf,
ondanks haar medicijnen.
Gelukkig meldden zich op Twitter diverse houtkachelaars die hun
stookgedrag wilden veranderen voor de zieke medemens. Maar daarnaast
waren er veel lieden die het allemaal gezeik vonden. ‘Tegen chronisch
slachtofferschap is helaas nog geen medicatie’, reageerde een man. De
term ‘aanstelleritis’ viel. En: je moet anderen hun plezier niet misgunnen.
Een vrouw werd kriegel van dat ‘ik ben zielig dus hou rekening met mij’
en zei: ‘Je kunt ook binnen blijven en dan heb je geen last van het gestook.
Er is altijd wel iemand gekwetst, onbegrepen of ongesteld. En van de rest
wordt dan medewerking en begrip gevraagd (geëist).’

Ondanks dat ik welbekend ben met Twitter als digitale derriedouche, had
ik niet gerekend op de venijnige bejegening van zieke mensen die buiten
hun schuld om lijden aan andermans bewezen ongezonde gezelligheid. Het
fascineerde me wel. Want zo blijken achter de houtkachelkwestie ineens
allerlei interessante vragen te zitten. Zoals: wie mag in onze samenleving
verwachten dat er rekening met hen wordt gehouden? Van wie wordt het
gepikt als ze iets vragen of opeisen voor zichzelf? Wie kan een recht op
een goed leven claimen? En wie moet wachten tot hen iets gegund wordt,
om dit in dankbaarheid te aanvaarden?
Er is natuurlijk geen dwingende morele reden waarom zieke mensen wel
rekening zouden moeten houden met houtstokers, maar houtstokers niet
met hen, peinsde ik. Andersom is er wel iets voor te zeggen dat ‘niet half
stikken door rook’ zwaarder moet wegen dan ‘is knus want met
vlammetjes’. En toch is dit niet een afweging die massaal wordt gemaakt.
Misschien is het dat degenen die iets ‘leuks’ doen vaak meer in de
maatschappelijke melk brokkelen dan mensen die willen dat iets wordt
nagelaten. Dat zie je ook in de vuurwerkdiscussie. Vorig jaar schreef stilteactivist Roos Vonk hierover: ‘Degenen die geen vuurwerk afsteken,
belemmeren niet de activiteiten van anderen. (...) De een geniet van geknal,
harde muziek en feestgedruis, de ander van rust en stilte. Per definitie
wordt de eerste groep nooit belemmerd door de tweede, maar wel
omgekeerd.’
Nog iets: zowel bij vuurwerk als bij houtrook zijn het vaak zieke en
kwetsbare mensen die het meest lijden. Is dat toeval? In haar boek The
rejected body stelt Susan Wendell dat veel aspecten van onze samenleving
impliciet georganiseerd zijn rond de aanname dat iedereen een gezond,
sterk lichaam en brein zonder beperkingen heeft. Hoeveel vuurwerk- en
rookoverlast maatschappelijk acceptabel en wettelijk toegestaan is, is

afgestemd op deze ‘iedereen’. Als ‘iedereen’ drie dagen stikbenauwd plat
zou moeten wanneer de houtkachels op een mistige dag lekker snorren, zou
er vast weinig discussie zijn over ‘anderen hun plezier niet misgunnen’.
De gezellige optie zou zijn om nu simpelweg op te roepen tot meer
rekening houden met elkaar. Maar ik denk dat we pas echt vooruitgang
boeken als we afspreken dat ook de zieken, de kwetsbaren, de beperkten en
de stillen eisen mogen stellen aan de inrichting van onze samenleving –
ook als ze daarmee de pret van de sterksten bederven. Dat zij evenzeer een
goed leven mogen claimen als ieder ander. Uit respect, niet uit
liefdadigheid. Als recht, niet als gunst.

