
Geachte raadsleden van Steenbergen en het college van B&W, 

Het is mij opgevallen dat sinds de mogelijke komst van Geert Wilders naar onze stad 

het debat rond de opvang van asielzoekers steeds grimmiger is geworden. Waar 

binnen de vergaderzalen alles nog redelijk lijkt te verlopen, nemen daarbuiten de 

bedreigingen en incidenten hand over hand toe.  

Helaas ben ik ook persoonlijk het slachtoffer geworden van deze steeds grimmiger 

wordende sfeer. Toen ik op de social media mijn mening uitte, werd ik, zoals 

verwacht, vrijwel meteen bekritiseerd. Ik heb dan ook lang nagedacht over de vraag 

wat mijn rol moest zijn bij de beeldvormende vergadering op 21 oktober in het 

Kromwiel. Destijds was angst het voornaamste motief om niet zelf publiekelijk het 

standpunt uit te dragen van de partij waartoe ik behoor. 

Door de ontwikkelingen van de laatste paar weken kan ik echter niet langer stil 

blijven. Vandaar dat ik hier nu, op persoonlijke titel, inspreek. Ik maak me als inwoner 

van de gemeente Steenbergen oprecht zorgen over de mate waarin de vrijheid van 

meningsuiting in deze discussie  wordt beperkt. Dit gebeurt via pesterijen op de 

social media, het gooien van eieren en in ergere gevallen via bedreigingen en stenen 

door de ruit. Wat mijzelf betreft, heb ik vooral met het eerste te maken gehad. 

Iemand die ik hier nu niet nader zal noemen, heeft op de social media tegen mij 

gezegd dat ik maar eens met mijn opa en oma moest gaan praten omdat die wel 

wisten wat de verdediging van hun land inhield. Ik wil deze persoon erop wijzen, en 

tevens de vrouwelijke inspreekster uit Nieuw Vossemeer die hem bijval gaf, dat alle 

vier mijn grootouders reeds zijn gestorven. Mijn overgrootvader, Kees Smout, wist 

inderdaad wat sterven voor zijn land inhield. Hij is tijdens de oorlog namelijk 

vermoord op de Welberg. Mijn overgrootmoeder en haar kinderen bleven vervolgens 

in armoede achter en hebben letterlijk de lijken in de sloten zien drijven. De naam 

van mijn overgrootvader staat, voor degenen die het interesseert, op het 

oorlogsmonument van de Welberg.  

Het voorgaande verhaal houd ik, omdat ik wil dat er gestopt wordt met het misbruiken 

van de geschiedenis in de vluchtelingendiscussie. Een wijs man zei ooit tegen mij: 

‘Laat de doden met rust.’ en ik raad jullie allen aan om hetzelfde te doen. Niet alleen 

omtrent de oorlog, maar ook waar het oud-burgemeester Saskia Bolten betreft. Haar 

naam wordt namelijk te pas en te onpas door beide kampen misbruikt. Verder roep ik 

iedereen op om te stoppen met het bedrijven van politiek rondom de aanslagen in 

Parijs. Het is voor de nabestaanden al erg genoeg, dus laten we ophouden met het 

halen van ons politieke gelijk over de rug van de slachtoffers. 

Mijn verontwaardiging reikt echter verder, want de opvattingen van de mensen die 

mij hebben benaderd worden mede bepaald door de huidige politieke context. Ik 

merk op dat onze samenleving de laatste jaren in een snel tempo is verhard, hetgeen 

niet alleen het gevolg is van de terroristische dreiging maar ook van de toenemende 

armoede in onze maatschappij. De oorzaak van de armoede ligt niet enkel bij de 

huidige economische crisis, want de sociaal-economische ongelijkheid neemt al 

dertig jaar lang toe. Dit is het gevolg van het neoliberale economische beleid dat in 

de jaren 80 is ingezet en het gebrek aan systematisch verzet hiertegen van de 

arbeiderspartij. Het neoliberale beleid, wat gericht is op loonmatiging, flexibilisering 



van arbeid, gedwongen participatie en een afbraak van de publieke voorzieningen, 

heeft de toekomst van velen onzeker en van sommigen uitzichtloos gemaakt. In een 

dergelijke maatschappij is het niet vreemd dat een groeiende groep mensen een 

steeds grotere afkeer krijgt van het politieke establishment en haar woede gaat uitten 

op gemakkelijke zondebokken, zoals vluchtelingen.  

Ik roep alle hier aanwezige partijen dan ook op om eens in de spiegel te kijken en 

zichzelf af te vragen hoe mede door hun invloed het hele debat in de samenleving is 

verhard. Zodra zij dit hebben gedaan, hoop ik dat zij hun verantwoordelijkheid nemen 

en op basis van rationele gronden tot het juiste besluit zullen komen. 


