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Jonge wurger
Tot mijn grote ontsteltenis las ik
in de krant het artikel over de toe-
nemende jeugdcriminaliteit.
Niet dat gegeven intrigeerde mij,
het is een inmiddels allang wijd
en zijd verspreid gegeven, dus
voor zover niets nieuws onder de
zon.
Maar, wat mij zeer ernstig veront-
rustte, was de zinsnede dat een
agent bijna gewurgd werd door
een 13-jarige en ternauwernood
ontzet kon worden. Na het lezen

van dat artikel dacht ik onmiddel-
lijk aan onze politieopleiding.
Ik vraag mij af wat ze daar leren
bij die opleiding?

J. van de Akker
Werkendam

Pasjes
Oorzaak van het vroegtijdig ‘ster-
ven’ van pasjes, creditcards, etc. is
de sterke straling van elektronica
in etalages, vitrines en dergelijke,
maar ook van veel verkeerslichten.
Ik ken inmiddels veel plekken die
wat dat betreft gevaarlijk zijn. Op
die plaatsen slaat ook mijn fiets-
computer op hol. Al stilstaand
geeft die 99 kilometer per uur aan.
Ik laat mijn pasjes nu thuis, tenzij
ik zeker weet dat ik ze nodig heb.
En in elk geval inpakken in me-
taalfolie.

Fred J. Goth
Eindhoven

Geloof
Ik wil nog wat toevoegen aan de
ingezonden brief van Ad de Beer

uit Tilburg over racisme. Is het
niet zo dat de meeste religies vrou-
wen en homo’s discrimineren. De
meeste politici hebben deels gelijk
en deels ongelijk. Wilders loopt te
hard van stapel door de koran te
willen verbieden. Van mij mag het
hoor, maar gooi de bijbel dan ook
op de vuur. Maar iedereen mag ge-
loven in dit land wat hij wil. Ge-
loof is iets persoonlijks waar je an-
deren niet mee lastig moet vallen.
We moeten zuinig zijn op onze
vrijheid, daar is in het verleden
hard voor gestreden.

Til Luijten
Den Bosch

Spuugzat
Ik werd misselijk van die foto in
de krant van die spuwende voet-
baller. Dit loopt de spuigaten uit.
Als ze een doelpunt maken weten

deze macho’s van gekkigheid niet
war ze moeten doen om aandacht
te trekken.
Rennen over het veld met een vin-
gertje omhoog of met het shirt
over de kop! Ik hoop dan altijd dat
ze een keer tegen de doelpaal aan
knallen maar dat gebeurt jammer
genoeg niet.
Praten over fatsoen? Fatsoen moet
je doen!

Lex Reelick
Den Bosch

Film van Wilders (1)
Wij kunnen ons wat de film van
Wilders betreft er van afmaken
met het standpunt: ach, het zal
zo’n vaart niet lopen. Of : we we-
ten nog niet eens wat er in die
eventueel te verwachten film
staat. Of zoals Mark Rutte geestig
wilde zijn met zijn nare opmer-
king ‘dat het misschien over paren-

door Theo van de Ven
Deze week is er veel aandacht
voor de start van een nieuwe cam-
pagne van NOC*NSF om het gro-
te tekort van liefst 50.000 scheids-
rechters aan te pakken. Met be-
hulp van prominente scheidsrech-
ters en posters met daarop ‘pak-
kende’ zinnen zou zowel het ima-
go als het tekort aan scheidsrech-
ters moeten worden aangepakt.
Met name de oudere jeugd zou
hiermee moeten worden aange-
spoord om het fluitje ter hand te
nemen.
Het probleem bij het tekort aan ge-
kwalificeerde scheidsrechters ligt
echter niet bij het imago van deze
groep mensen. Iedereen is het er-
over eens dat zij nodig zijn voor
een goed wedstrijdverloop en hier-
mee het nodige respect verdienen.
Mede ook doordat hij/zij tijdens
een wedstrijd de nodige agressie
over zich heen krijgt.
De werkelijke reden voor het
scheidsrechterstekort is echter om-
dat het niet duidelijk is voor veel
mensen waarom je wél iedere za-
terdag of zondag op het veld zou
gaan staan. De positieve aspecten

van het fluiten blijven te veel on-
derbelicht. In een tijd waarin com-
petenties en zelfontplooiing be-
langrijke begrippen in de samenle-
ving zijn geworden, is het raar om
te zien dat een hobby als scheids-
rechter niet in trek is. Competen-
ties als leidinggeven, beslissingen
nemen, communicatie en stressbe-
stendigheid zijn namelijk belang-
rijk om goed te kunnen functione-
ren als scheidsrechter.

Aangezien NOC*NSF door de gro-
te vergrijzing binnen het huidige
arbitragekorps vooral op zoek is
naar de oudere jeugd is het van be-
lang om studenten bewust te ma-
ken van de voordelen die kunnen
worden behaald door middel van
het fluiten van wedstrijden. Door
studenten in hun vrije studieruim-
te de mogelijkheid te geven een
scheidsrechterscursus te laten vol-

gen om daarmee niet alleen studie-
punten te verdienen, maar ook
hun competenties te verbeteren
voor hun latere loopbaan, hebben
niet alleen de sportbonden maar
ook de studenten er profijt van.
Met een goede begeleiding en mo-
gelijkheden om zichzelf nog meer
te ontwikkelen ben ik ervan over-
tuigd dat vele studenten wél de po-
sitieve aspecten van het fluiten in-
zien en daarmee tevens het imago
van de scheidsrechter verbeterd.

Theo van der Ven is 4e-jaars student Vrije-
tijdsmanagement, NHTV Internationale
hogeschool Breda

door Jan Friso Groote
Maar liefst 730.000 maal excuses
biedt staatssecretaris Jan Kees de
Jager aan aan alle belastingplichti-
gen. Wie zijn belastingaangifte dit
jaar vroeg heeft ingediend, moet
het nog een keer doen. De belas-
tingdienst is ze kwijt. Foutje, be-
dankt. Sorry, klaar.
Nu maakt iedereen fouten. Dat
moeten we accepteren. Maar als
fouten zich herhaaldelijk voor
doen, is er een moment dat we
heel hard moeten roepen dat het
nu genoeg is. De politiek lijkt zich
er nog niet echt van bewust. De Ja-
ger zei dat hij beter zou opletten,
en de Kamer was tevreden.
Problemen met falende automati-

sering zijn er niet alleen bij de be-
lastingdienst. Ze komen overal
voor. Dat is buitengewoon jam-
mer. Een goed werkend computer-
systeem levert zoveel op. Neem
het nationale medische patienten-
dossier. Iedere arts kan als dat no-
dig is alle gegevens van een patient
inzien, en het toedienen van medi-
cijnen wordt door de computer ge-
controleerd. Dat zou heel veel le-
vens sparen. Het is al menigmaal
geprobeerd, maar zo’n nationaal
medisch patientendossier bestaat
helemaal niet. Geflopt. Sorry.
Waarom ontstaan problemen bij
automatisering? Dat ligt primair
aan de complexiteit van al het mo-
gelijke gedrag waar computerpro-
gramma’s rekening mee moeten
houden. Wie wil weten hoe moei-
lijk dat is moet eens alle manieren
beschrijven waarop je een dvd-spe-
ler kunt bedienen. En dat is alleen

maar de bediening. De software in-
tern is vele malen complexer.
Een grove schatting geeft aan dat
de software bij de belastingdienst
10.000 boeken omvat. Allemaal
vol regels van het type: ‘Doe dit,
als dat. Doe zus als zo’. Elke fout
in iedere regel kan ongewenste ge-
volgen hebben.
De meeste mensen staan er niet
bij stil hoe moeilijk het is om alle
mogelijke gedrag precies te voor-
zien en in een computer te pro-
grammeren. Het is een hele nieu-
we technologie. Een technologie
die heel anders is dan die van de
mechanica en electronica die we
gewend zijn. Het ernstige is dat
zelfs mensen binnen de informati-
ca de complexiteit ernstig onder-
schatten waardoor vermijdbare
fouten ontstaan.
In de brief van de staatssecretaris
wordt het feitelijk overduidelijk ge-

I n de loop van de jaren zijn op de redactie afspraken ge-
maakt hoe onderwerpen in de krant komen, hoe journalis-
ten hun werk behoren te doen en wat wel en wat niet is

toegestaan. In een Leidraad heeft de hoofdredactie die afspra-
ken op een rij gezet en toegespitst op de huidige situatie.

Persvrijheid is een groot goed in een democratisch georgani-
seerd land. Die vrijheid is niet onbeperkt. Wettelijke bepalin-
gen geven de grenzen aan. De rechter oordeelt wanneer gren-
zen worden overschreden. Niet alleen de formele rechtspraak
houdt zich ermee bezig, journalisten hebben zich ook te hou-
den aan onderling overeengekomen afspraken over de uitoefe-
ning van hun vak. Meer dan 50 jaar geleden, in 1954, is in Bor-
deaux een ‘Gedragscode voor Journalisten’ opgesteld tijdens
een congres van de IFJ, de Internationale Federatie van Journa-
listen. Die zogeheten ‘Code van Bordeaux’ is in 1986 aange-
past. Negen jaar later, in 1995, is de ‘Gedragscode voor Neder-

landse Journalisten’ opgesteld
door het Genootschap van
Hoofdredacteuren. Een ethische
code, die nu wordt geactuali-
seerd en gemoderniseerd. Zowel
de ‘Code van Bordeaux’ als die
van de hoofdredacteuren zijn

heel algemeen gesteld. Het gaat daarbij vooral om ethische be-
ginselen in de journalistiek. ‘Eerbied voor waarheid en voor
het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van
de journalist’, zo luidt de eerste regel van de ‘Code van Bor-
deaux’. De hoofdredacteuren laten zich in dezelfde zin uit: ‘De
journalist komt het recht van vrije nieuwsgaring toe. Hij
brengt het nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en
met open vizier’, heet het in de nieuwe code.

‘De Leidraad voor ethisch handelen en journalistieke keuzes’
van de hoofdredactie van het Brabants Dagblad sluit daarbij
aan: ‘Brabants Dagblad is een betrouwbare en onafhankelijke
nieuwsbrenger, de redacteuren berichten waarheidsgetrouw.
Op basis van de informatie moeten lezers zich een zo volledig
mogelijk en controleerbaar beeld kunnen vormen van het
nieuwsfeit waarover wordt bericht’, zo begint het eerste hoofd-
stuk van deze Leidraad. Vervolgens worden tal van aspecten
besproken, die te maken hebben hoe journalisten van de krant
zich hebben te gedragen en hoe ze hebben te handelen in aller-
lei situaties. Dat loopt uiteen van de beschrijving hoe bronnen
te gebruiken, hoor en wederhoor toe te passen, de privacy van
mensen en het noemen van namen van verdachten van een
misdrijf tot afspraken hoe te handelen bij gevallen van zelfdo-
ding, het noemen van namen van slachtoffers en het tonen
van al dan niet schokkende beelden. Verder staan er ook regels
in over praktische zaken als het noemen van voorletters en
voornamen, het aangaan van een embargo, het inzage geven
in de tekst van een interview en het rectificeren van fouten.
De Leidraad is geen voorschrift, waarin alles voor de eeuwig-
heid is vastgelegd. Het is bedoeld als hulp bij het maken van
keuzes. In veel gevallen kan de journalist die zelf maken, soms
zal hij met zijn collega’s moeten overleggen en altijd zal de
hoofdredactie bij twijfel moeten worden geraadpleegd. De lei-
draad wordt aangepast als dat nodig blijkt.

Reacties? lezersredacteur@brabantsdagblad.nl

Brieven (niet langer dan
200 woorden) richten aan:

Opinieredactie Brabants Dagblad
Postbus 235, 5201 HB Den Bosch

opinieredactie@brabantsdagblad.nl

Tjeu van RasLEZERSREDACTEUR

Campagne scheidsrechters helpt niet

LEZERSBRIEVEN

Honderdduizend maal

Fluiten is goed voor je latere ontwik-
keling. foto Robert Vos/ANP

Afspraken over
regels voor de
journalistiek

Pasjes zijn gevoelig voor sterke stra-
ling. foto Tjapko de Heus/ANP

NOC*NSF heeft een
tekort van liefst 50.000
scheidsrechters.

Het is wachten op de
volgende ramp met
overheidssoftware

Scheidsrechter moet diverse
competenties hebben om
goed te functioneren

Leidraad voor de redactie
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