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H
etwasdinsdagmid-
dag,driedagenvoor
dekerstvakantie,
toenmijn 13-jarige
zoon–normaalge-
sproken tocheen
vande coolstedudes
vandebrugklas – zo

overstuur thuiskwamuit schooldat
ikhemnauwelijkskonverstaan.Na
enigdoorvragen,denodigegebak-
keneierenenglaasjeswaterkreeg ik
tehorendatereenpolitie-invalhad
plaatsgevondenopschool.Met tien
mansterkwasdepolitie allekluisjes
nagelopenendatwasbepaaldniet in
stilte enzondermachtsvertoonge-
beurd.Hetbetrof hiergeenvriende-
lijkewijkagenten-met-pet,maar in
dikke truienen leergehuldekerels
vanstavast,meteendienstwapenaan
debroekriem.

Indekluisjes vandebrugklashad-
denzemeteenbeet: grondbloemen,
eengasvullingvooreenvuurwerk-
aanstekereneenOpinel-zakmes, zo’n
duurzaamFransklapmes,datdecen-

niameegaat – zolanghetnietwordt
ingenomendoordouaneof politie.
Het verbodenwapenbezitbleekzich
tebevinden inde jaszakkenvanmijn
zoon.Hijmoestopgesprekbij een
vandeagenten, vanuit schoolkreeg
hij samenmetdegrondbloemeneige-
naareen interne schorsing (corvee,
terwijlde rest vandeschool zich jui-
chend inhetvakantiegevoel stortte),
en ikzoubinnenkort eenoproepkrij-
genommijmetzoontemeldenbij
BureauHalt.
’sAvondsbegreep ikvandeoudste

zoonvanmijnvrienddateenderge-
lijkepolitie-inval eengebruikelijk ri-
tueelwasvoordekerstvakantie. En
niet zonder reden; erwas inde loop
der jarenalheelwat illegaal vuur-
werk inbeslaggenomenendit jaar
waser,naasthetwapenarsenaal van
mijnzoon, 1.000eurocontantaange-
troffen, alsmedevijf IceWatches in
verpakking.
Ik stondpaf.Naachtenhalf jaar

Vrije Schoolwas ikbekendgeraakt
metkerstrituelenalsde jaarlijksead-
ventsmarkt,heel veel kaarsjes enhet
kerstspel, dat traditiegetrouwwerd
afgeslotenmetzelfgebakken taarten
enalcoholvrijeglühweinopbasis van
appelsap.Noubegreep ikookweldat
dit feest vanveiligeknusheidniet
eeuwigkonvoortduren,maarditwas
eenal tegroteoverstap.Voormij en
blijkbaar tochookwel voormijn
zoon– al vermoedde ikdateenbe-
langrijkdeel vanzijn tranenbedoeld
wasommij ineen troost- inplaats
vaneenstrafstand tekrijgen.
Maargoed,hijmoest indatgesprek

uitleggenwaaromhij eenmeseneen
gasvullingbij zichdroegopschool en
daarwas ikookwelbenieuwdnaar.
Dat stommemeshadhijbijnaaltijd
bij zich,maarde laatstegelegenheid
datereen takdiende tewordenafge-
snedenof eenanderbelangrijk jon-

gensdingmoestwordengedaan, lag
al enkele jarenachterhem.Endie
vuurwerkaanstekervulling... Tja.Hij
kwamerzelf ookniethelemaaluit.
‘Omdat ikniet zogoedwistwat ik
moest zeggen, zei ikmaardat ikdat
mesaltijdbijmehadvoorals ik
’s nachts inmijneentjenaarhuis
fietste.Dat ikmedanmoestkunnen
verdedigenals ikaangevallenwerd.’
Ik stondwederompaf.Wasmijnei-

genbrugpieper in stilte totdeAmeri-
kaansewapenlobby toegetreden?
Hoevaakhadhij totnu toe ’s nachts
inzijneentjeopde fietsgezeten?Nul
keer.Washijwelgoedbij zijnhoofd
ommetdit soort lulpraat te recht-
vaardigendathij eenzakmesbij zich
droeg?Daarwas-ie zelf ookniethele-
maal zekervan. Enhoelang liephij ei-
genlijkalmetdiegasvullingopzak?
Wisthijweldat zo’ndingnietonge-
vaarlijkwas?Begreephijweldat...
Maar íkdan? Ja, ikwistdathijdat

mesmeestalbij zichdroegenhader
nooit aandachtaanbesteed;mijn
broershaddenvroegerookeenOpi-
nelopzak,geen ideewaarvoor – in
mijnbelevingwashetgewoonnet
zo’noverbodigmannendingalsbij-
voorbeelddestropdas.Moest ikmij-
zelf nuvoordekopslaanomdat ikzo
naïef was?Konhet juistmetdit soort
dingenhelemaal verkeerdaflopen
met jebloedjes?BureauHaltmoest
uitkomstbieden, al vond ikdatdrie
bruggentevervoormijnonnozele
gansenmij – eigenlijkwas ikniet van
planomerheen tegaan.

Goddank lagende feestdagen in
hetverschiet, veelweerzienmet fami-
lie envrienden,dusalle ruimtevoor
diepgravendegesprekkenendiscus-
sies.Diekwamener. Zeldeneenge-
spreksonderwerpaangesneden (nou
ja,buitendepolitiekdan)waarover
demeningenzouiteenliepen. Ik zet
erhier twee tegenoverelkaar:

‘Ik vindhetongelooflijkdat jij het
geenenkelpuntvindtdat jouwzoon
eenmesbij zichheeft! Jasper S. liep
ookaltijd,net als alleboeren indie
omgeving,meteenmesopzaken je
zietwatdaarvangekomen is!Alsdie
mandatmesnietbij zichhadgehad,
hadMarianneVaatstrawaarschijnlijk
noggeleefd!Heel verstandigdat ze
hetopdie school zovoortvarendaan-
pakken,wantdaardoorzalhijdit
voortaanweluit zijnhoofd laten. Ik
benervanovertuigddat zo’npolitie-
inval ergervoorkomt.’

Tot: ‘Zijnzehelemaalgekgewor-
den?Eenpolitie-inval!Wateenvoor-
beeldvoordiekinderen!Dathetblijk-
baar zo regelmatigvoorkomtdater
vuurwerkenwapens in school liggen,
dat jegeenuitzonderingbentals je
dat soort rotzooimeeneemt!Enze

zeggenermeedatde schoolhet zelf
niet veiliggenoegkanmaken! Je
moetdaargaanpraten!’ Spreekelke
zinmetuitroepteken licht schreeu-
wenduit, en jehebteenadequaat
beeldvandeSonjaBarend-achtige ta-
ferelendieachtermij liggen.

EndankomtPieterHilhorst, de
nieuweAmsterdamsewethoudervan
financiën,onderwijs en jeugd,met
eenvoorstelopdeproppendataar-
digaansluitbij eenvandevele sug-
gestiesdie ikdeze feestdagenkreeg:

opvijf Amsterdamsescholenwilhij
eenagenten iemandvan leerplicht
plaatsenvooreenperiodevanonge-
veereen jaar.Dit teammoet leerlin-
gendiezichmisdragenbijdeklad-
denvattenof, alsdatal eengepas-
seerdstation is, aangiftedoenvan
hunwangedrag.

BijPauw&Witteman lichttehij zijn
plannentoe.Het is eenhelderverhaal
eneenbegrijpelijke stapbijde school
diehij als voorbeeldnoemt :hetHuy-
gensCollege inWest,waarbuurtbe-
woners zijnbedreigdenmishandeld
door leerlingen.Dat tweevandever-
dachtenvandedodelijkemishande-
lingvangrensrechterRichardNieu-
wenhuizenopdeschool zitten, ver-
sterkt logischerwijshetgevoel van
onveiligheid indebuurt.Hiermoet
worden ingegrepen; er is eenduide-
lijk verbandtussenrondhangenen
rotzooi trappenbuitenschool ener-
zijdsenverzuimenoverlastbinnen
schoolanderzijds, eneenagentop
schoolheeft al eerdergeleid tot een
afnamevanhetaantalmisdragingen.

MaarHilhorstgaf geenantwoord
opdevraagwatmoetwordengedaan
voordatdepolitieopschoolwordtge-
detacheerd. Endat isprecieswatmij
niet lekker zit aandithele verhaal en
aandepolitiecontrole vanschool-
kluisjes;het is eenstapdie jepaszet
als alhet andere isgeprobeerdenniet
heeftgewerkt.

Zoalsbleekopdeschool vanmijn
kind is eraanleidinggenoegomdie
kluisjes te controleren. Ishetdanniet
voor iedereenbeteromdat te laten
doendoorconciërges, lerarenen/of
ouders?Dankunnendepubersbij
wie iets isgevondenbuitenschoolop
gesprekbijdepolitieof bij Bureau
Halt alsdaaraanleidingvoor is, en
kanniethetbeeldontstaandat ‘deze
dingennueenmaalgebeuren’ – en
dushelemaalniet zogekzijn.

Juliëtte
Eichholtz
is journalist en
publicist.

Meer blauw op school?

De Amsterdamse wethou-
der Pieter Hilhorst wil poli-
tieagenten op lastige
scholen detacheren. Kan
niet met minder zwaar ge-
schut worden volstaan?

Kluisjesdoorzoekenisgeenpolitietaak

Ookikwildewel
wetenwaarom
mijnzooneen
mesopzakhad

Weesopenoverafsprakenmetgeïnterviewden

H
èhè, eindelijkwordtereens
een tipje vandesluieropge-
lichtoverde ‘achterkant’ van
eenartikel.De journalisten

diehetVolkskrant-interviewvan 12 ja-
nuarimetPieter vanVollenhoven
hebbengeschreven,gevenaandat ze
voorafmethunhandtekeningheb-
ben ingestemddatVanVollenhoven
zonderopgaaf vanredenenalles aan
het interviewkonveranderenenhet
interviewuitdekrantkonhouden.
JournalistNaeedaAurangzebvond

dievermeldingafgelopenmaandag
inhetmediaforumopRadio 1maar
raarenoverbodig. Immers,weweten
tochallemaaldat zulkeafspraken
wordengemaakt,meendeze.Mijn in-
schatting isdat veelmensen juisthe-
lemaalgeennotiehebbenvandeach-
terkantvanhet journalistiekeproces.

Ondanks incidenteleuitglijders van
journalistendiepersberichtenover-
tikkenzonderde feiten techecken,
overheerst – ondersteunddoor film-
clichés –hetbeeldvaneenmetier
waaringedrevenvakkrachtendoor
het vuurgaanvoor ‘dewaarheid’ en
zichdaarbijdoorniksenniemand
iets latenzeggen.Het isgoeddathet
interviewmetVanVollenhovendaar-
bij eenkanttekeningplaatst.
Tegelijkertijd schuurthet.Wat is

onafhankelijke journalistiekalsde
journalistenhetobject vanonder-
zoekvrolijk latenmeeschrijvenaan
eenartikeloverhemof haar?Hoeveel
verbeteringenheeftVanVollenhoven
eigenlijkmetzijn rodepenaange-
bracht?Gingendiealleenoverpun-
tenenkomma’sof heefthijheleali-
nea’sgeschrapt?Hebbende journa-
listendieallemaalovergenomen?
Hetblijft ongewis. Ja, de journalis-

tenschrijven: ‘Webesluitenhet inter-
viewte latenplaatsvinden,maarhet
niet af tedrukkenalsVanVollenho-
venwezenlijkeelementenwil schrap-
pen.’Datklinktheelnobel ennuhet
artikel isgeplaatst,moetenweer
blijkbaarvanuitgaandatVanVollen-
hovengeenwezenlijkeelementen
heeftgeschrapt.Maarwat is ‘wezen-
lijk’?HeeftdeVolkskrantdatergens
vastgelegd?Enzo ja,magde lezerdan
alsjeblieftookwetenwatdekrant
daaronderverstaat?
Enhoezithetmetdeniet-wezen-

lijkeelementen?Ookdiekunneneen
aardig stempeldrukkenopeenver-

haal. BlijkbaarheeftVanVollenhoven
geen ‘wezenlijkeelementen’ge-
schrapt,maarmisschienheefthijwel
‘wezenlijkeelementen’ toegevoegd.
Laat allemaalmaarhoren.
Als journalist voorvaktijdschriften

heb ikondervondenwaterkange-
beurenmet jeartikel.Demeeste re-
dacties verlangenvoordat zeeenarti-
kelplaatsendateengeïnterviewde
zijn fiatgeeft. Ik schreef eensoverde
milieumaatregelendieeenTilburgse
metaalgieterijhadgetroffenenver-
melddedaarbij ookderotte-eieren-
lucht inde fabriekshal.Hetbedrijf
steigerdeenwenddezich totde re-
dactie, diepromptdestankpassage
schrapte. Vooreenanderartikel ver-

teldeeenambtenaarvandege-
meenteDelftmijdatdegemeente-
raad6miljoeneurouithetklimaat-
budgethadgeschrapt.Deambtenaar
vondbijnader inziendatdit ‘watne-
gatief’ overkwam;ophaarverzoek
verwijderdederedactiediepassage.

Het zijngeenvoorbeeldendiede
samenlevingophaargrondvesten la-
tenschudden,maarmijnpunt isdat
ikvastnietdeenige journalistbendie
ditmeemaakt. Zo’nbeetje iederebe-
windspersooneist, voordatdeze in-
stemtmeteen interview, voorinzage
enhet rechtomtestrepen ineenarti-
kel. Ikbenervanovertuigddat redac-
ties en journalistenwheelenendealen

omhunartikeldaar zodanigdoor-

heen te loodsendathetnogpruim-
baarenplaatsbaar is.Omdatzeer
tijd – endusgeld –aanhebbenge-
spendeerd, is terugtrekken lastig.

De lezer verdienteencompleet
beeld,niet alleenvanhetoriginelear-
tikel vande journalist,maarookvan
opmerkingenvangeïnterviewden,
hetgewijzigdeengeplaatsteartikel
endemotiveringvande journalist
omdeeneopmerkingklakkeloos
over tenemen,overeenandere teon-
derhandeleneneenderdepassage in
zijngeheel te schrappen.Gebeurde
ditomdatde journalist zichvergist
had indecijfers?Omdathijdoorde
geïnterviewdewerdovertuigdeen
andere invalshoek tekiezen?Of gaf
hij toeomvanhetgezeuraf te zijn?

Maargoed, terugopaarde, ikdenk
nietdathet zover zalkomen.Alleenal
vanwegedeextra (druk)kosten.Bo-
vendienwillen journalistenenredac-
tiesover zichzelf niethetbeeldafroe-
penvanhalfzachteeitjesdiebijhet
eerstehetbeste telefoontjedoorde
knieëngaan.Watnietwil zeggendat
wehetdanmaarhelemaalmoeten la-
ten lopen.

Misschienkandeschrijvendepers,
net zoalsbij recensies vanboeken,
filmsen theatervoorstellingenge-
beurt, eensterrensysteemhanteren:
met5 sterrenvoorhetartikeldatniet
werdvoorgelegdaandebronendus
opeigengezag isgeplaatst en0ster-
renvoorhetartikeldatwelwerdvoor-
gelegdendaarnazowelop feitenals
opoverige inhoudwerdgewijzigd.

Pieter van Vollenhoven. Foto Koen van Weel / ANP

Journalistiek

Krantenlezers moeten we-
ten wat een journalist met
zijn bronnen heeft afge-
sproken over voorinzage.

Harry Perrée is
journalist.


