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Fractieleider 50PLUS
Limburg vertrekt
Fractievoorzitter Albert Leppers is gisteren uit de tweemansfractie van 50PLUS in
de Provinciale Staten van
Limburg gestapt. Leppers
kan zich niet vinden in het
besluit van het landelijk congres van zaterdag om senator Nagel te benoemen tot
voorzitter. Leppers vindt dat
een politieke functie niet samengaat met een bestuursfunctie. Leppers gaat door
als eenmansfractie.

DEN HAAG

Waarschuwing voor
valse mail DigiD
Het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt
voor een valse e-mail waarin wordt gevraagd voor een
bepaalde datum DigiD-gegevens in te vullen. Mensen
die een van de links in de
mail hebben aangeklikt, kunnen het best hun DigiD opheffen en een nieuwe code
aanvragen. DigiD is het
‘identiteitsbewijs’ voor mensen die op overheidssites formulieren willen invullen.

VLIELAND

Straaljager schiet
op controletoren
Een straaljagerpiloot heeft
gistermiddag bij Vlieland
per ongeluk het verkeerde
doel onder vuur genomen.
De vlieger miste met het
boordkanon van zijn F-16
een doel op een strand,
maar raakte een controletoren van de luchtmacht. Mensen in de toren raakten niet
gewond, het gebouw raakte
flink beschadigd.

DEN HAAG

‘Oud textiel alleen
naar goede doelen’
De opbrengst van oude kleding moet ten goede komen
aan goede doelen en niet
naar de gemeentekas
vloeien. De ChristenUnie
wil dat staatssecretaris
Mansveld (Milieu) dat regelt. Steeds meer gemeenten verdienen geld aan de inzameling van textiel, ten koste van de liefdadigheid.

DIERENWELZIJN

Een beter leven vlak
Een onbekende,
kleine club weet
in de luwte veel
te bereiken voor
dieren op weg
naar de slacht.
door Annemieke van Dongen
ZEVENAAR – Achter zijn bureau,

thuis op de bank: overal kan Tijje
de Vries de laatste meters van de
varkens in het slachthuis volgen.
Op het schermpje van zijn smartphone ziet hij hoe medewerkers
de dieren met een klepper door
de stal drijven, naar de machine
waar ze met een elektrische
schok worden verdoofd. Een paar
seconden later worden ze met
een snelle messteek gedood. Vervolgens worden ze verwerkt tot
hammen, speklappen en gehakt.
Compaxo in Zevenaar heeft de camera’s onlangs geïnstalleerd om
beter toezicht te houden op het
personeel dat dagelijks zesduizend varkens naar hun eindbestemming drijft. „Medewerkers
gaan correcter om met de dieren
als ze weten dat ze worden gefilmd”, verklaart De Vries, die binnen de slachterij is belast met dierenwelzijn.
Het cameratoezicht bij Compaxo
is één van de successen van Eyes
on Animals. Met inspecties, adviezen en trainingen probeert deze
kleine organisatie het welzijn van
dieren in de veeindustrie te verbeteren. Daarbij richt het handjevol
vrijwillige inspecteurs zich vooral
op veetransporten, slachthuizen
en veemarkten. Zo rijden ze achter kippenwagens aan naar Polen
om te controleren of die binnen
twaalf uur, de maximale transporttijd van levende vogels, bij
het slachthuis arriveren. Ook posten ze bij de grens met Turkije,
waar veewagens soms dagenlang
zonder water en voer in de hitte

moeten wachten op de juiste papieren. Eyes on Animals legde
misstanden bij die grens en bij
Turkse slachthuizen vast op
beeld. Die rapportages hebben er
mede toe geleid dat staatssecretaris Dijksma van Landbouw in september een streep trok door de
Nederlandse plannen om mestkalveren naar Turkije te exporteren.
Overtredingen meldt Eyes on Animals bij de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit. „De NVWA
heeft zelf veel te weinig capaciteit
om de regels te handhaven en
mag bovendien niet controleren

over de grens”, verklaart oprichter Lesley Moffat van Eyes on Animals. De aanpak van haar organisatie verschilt radicaal van die van
belangenclubs als Wakker Dier.
Die oefenen druk uit op de veeindustrie en supermarkten door
misstanden onder de aandacht te
brengen van media en consumenten. Eyes on Animals doet dat bewust niet.
„Dan gooi je de deur dicht naar
het bedrijfsleven. Wij gaan juist
met ondernemers in gesprek. Je
kunt drie jaar campagne voeren,
maar soms ook in goed overleg

binnen drie weken je doel bereiken. Het is goed dat er campagneorganisaties zijn, maar inspecties
in het veld zijn ook hard nodig.”
Moffat zou persoonlijk het liefst
zien dat er helemaal geen dieren
worden gedood voor vlees. „Maar
dat is een utopie. Je kunt beter accepteren dat het gebeurt en het
verschil maken voor de dieren die
nú leven.”
De NVWA maakt gebruik van de
extra ogen en oren die de inspecteurs van Eyes on Animals vormen, zegt een woordvoerder. „Regelmatig starten we onderzoeken

Jansen Steur: ‘Van het padje af, maar niet tijdens het werk’
door Lucien Baard en Frank Timmers
ALMELO – „Ik was van het padje af.”

Jansen Steur draaide er op de eerste zittingsdag van zijn strafzaak in
Almelo niet omheen. De neuroloog
was sinds 1998 langzaamaan verslaafd geraakt aan verdovende medicijnen. „Er zat een schroefje los”,
zei hij.
Er rolden gisteren meer van dergelijke ontboezemingen uit zijn
mond, zoals: „Ik was pathologisch
ziek.” Door zijn verslaving verduisterde hij geld en vervalste hij
recepten. Door die verslaving raakte hij zo de realiteit uit het oog
dat hij zich onterecht professor
ging noemen.
Maar die ruiterlijk bekennende

Jansen Steur was maar één kant
van de gevallen arts die verdacht
wordt van het bewust stellen van
foute diagnoses, met grote gevolgen voor zijn patiënten. Toen het
gisteren in de rechtszaal ging over
de patiëntenzorg, wuifde hij ineens alle effecten van zijn verslaving weg. Waar hij toegaf ‘buiten
het ziekenhuis’ helemaal de weg
kwijt te zijn geweest door zijn verslaving, hield hij vol dat zijn beoordelingsvermogen als arts daar

䊳 Jansen Steur geeft alleen
toe ‘buiten het ziekenhuis’
de weg kwijt te zijn geweest door zijn verslaving

nooit onder heeft geleden. „Want
werk was mijn passie. Ging mijn
werk goed, dan ging het mij goed.
Het laatste dat je opgeeft, is je professionele gedrag.”
De rechtbank had er moeite mee.
Rechter Stoové: „Hoe kan het
nou, dat u overal de weg kwijt
bent, maar niet in het ziekenhuis?” Hij trok een vergelijking
met rijden onder invloed van alcohol. „Daar zie je ook dat mensen
door de alcohol denken dat ze beter rijden, maar dat is natuurlijk
niet zo.” Jansen Steur gaf geen
krimp: „Het zijn twee verschillende systemen.” Hij maakte zelf de
vergelijking met een artiest: „Je
komt ze overdag tegen en denkt:
dat stelt niets voor. Maar als je ze
’s avonds ziet, is het perfect.”

Zo was hij ook in het ziekenhuis.
„Niemand heeft wat gemerkt.”
Hij zag het als bewijs dat hij goed
heeft gewerkt. Maar tegelijk verweet hij zijn omgeving dat die
zweeg. „Niemand die zei: ‘Verdomme Ernst, zo gaat het niet
goed’. Achteraf, ja. Makkelijk praten.” Rechter Bordenga: „Was u
toen wel aan te spreken op uw gedrag?” Jansen Steur antwoordde
met overtuiging ‘ja’. Maar tijdens
de zitting bleek uit het politiedossier het tegendeel. Collega’s hebben hem aangesproken op de receptendiefstal en de verzonnen titel ‘professor’. Een apotheker
wees op zijn medicijngebruik.
Maar die kreeg volgens Bordenga
te verstaan: „Waar bemoei jij je
mee?”

Patiënten vinden
contact ongepast
ALMELO – Bij de eerste schorsing
van zijn strafzaak loopt Jansen
Steur richting zijn slachtoffers op
de tribune. Hij zoekt oogcontact.
Bij twee houdt hij even halt: de
Oldenzaler Taib El Hadad en de
Enschedeër Henny Mulder. Hij
verklaarde hen ten onrechte alzheimerpatiënt. Mulder: „Hij zei
‘goedemorgen’. Ik kreeg de indruk dat hij wachtte tot ik hem
een hand zou geven.” Mulder kon
dat niet over zijn hart verkrijgen.
„Niet na tien jaar ellende, daar is
het nu te laat voor.”

