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Stop het cynische

Jacqueline de Bekker is chef eindredactie en vormgeving. Zij schrijft
over journalistieke keuzes. Vragen?
J.dBekker@gelderlander.nl

Tekening
oewel menigeen ons ervan beticht dat ‘we alles maar in
de krant zetten’, gaat er aan praktisch elk stuk wel een
discussie of minstens een sparrende sessie vooraf. Desondanks komen we vlak voor de deadline nogal eens voor verrassingen te staan. Bijvoorbeeld vanwege journalistiek ethische
regels. Eigenlijk zou u eens moeten meemaken wat er achter de
schermen zoal gebeurt.
Zo ook deze week, bij de publicatie van een rechtbankartikel
over de gewelddadige dood van tonprater Frank Schrijen uit
Boxmeer. Dat wil zeggen, met het verslag van de zitting was
niks mis, de hobbel was de afbeelding die
een van onze rechtbanktekenaars had gemaakt van de 26-jarige verdachte. De verdachte volgde de voorbereidende zitting
via een videoverbinding, de tekening liet
hem van voren zien. Het was een portret.
We plaatsten de tekening op de voorpagina waarna laat in de avond een van ons
stelde dat de tekening in strijd was met
onze eigen regels in ons stijlboek. Die regels schrijven voor dat een verdachte niet
herkenbaar getekend mag worden.
Zoals we geen foto’s van verdachten
plaatsen (in uitzonderlijke gevallen wel,
maar dan onherkenbaar), is het evenmin de
bedoeling dat een tekening de privacy van
de verdachte en zijn naasten schendt. Eigenlijk is het ook niet de bedoeling dat er
getekend wordt in de rechtbank, net zomin
als dat er foto’s gemaakt mogen worden. De
rechter moet toestemming geven, en de advocaat en de verdachte moeten geen bezwaar hebben. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de sfeer in
de rechtbank wordt getoond, hoe de verdachte er bijvoorbeeld
bij zit. Die verdachte en andere betrokkenen worden ook altijd
van de zijkant, en profil, getekend. Onherkenbaar dus.
De tekening van de verdachte in de Boxmeerse zaak voldeed
aan geen van die voorwaarden. Dat viel de tekenaar niet eens te
verwijten, want de man was alleen frontaal in beeld omdat hij
voor een tv-scherm zat en niet aanwezig was in de rechtszaal.
De tekening was tegen de regels, dus hebben we hem verwijderd. Jammer, want de pagina zag er mét tekening veel mooier
uit. U heeft er gelukkig niks van meegekregen, maar dat ‘we alles maar in de krant zetten’ is pertinent niet waar.

Weren, wegkijken
en uitbesteden is
al jaren het Europese
vluchtelingenbeleid.
De coronacrisis
maakt duidelijk dat
een andere aanpak
nodig is. Maar het
tegenovergestelde
gebeurt, stelt
universitair docent
Nora Stel.
e wereldwijamZ
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Als
In het meest gunstige scenario
komt er eind van dit jaar een
coronavaccin beschikbaar.
De stelling:

Als het vaccin er is,
moet zorg- en
onderwijspersoneel
voorrang krijgen bij
inenting

Pff, alweer een stelling over corona. Het
is alsof er bij de stellingmakerij van de
krant geen andere
onderwerpen meer
bestaan. En nu ook
nog een stelling die
met het woord ‘als’
begint. Dus: op dit
moment nog niet,
maar straks, als…. Ik
heb al eens geschreven dat Nederland
17 miljoen virologen
kent en nu krijgen we
ongetwijfeld evenveel
vaccinologen. Ik hoop

Hoogspanning
dat het vaccin niet
commercieel op de
markt komt, maar bij
iedereen, arm of rijk,
verzekerd of niet, gratis wordt toegediend.
En dan mogen de
mensen in de zorg
best voorrang hebben. In de media zal
de strijd ongetwijfeld
weer losbreken over
personen die er nog
meer recht op hebben, omdat ze nog
onmisbaarder zijn.
Wat dacht u van paparazzifotografen die

in weer en wind in de
bosjes liggen om
goede bruiloftsfoto’s
te schieten, of van de
panelleden, die elke
week weer hun mening moeten schrijven
in deze rubriek?

Ja, natuurlijk moeten
mensen in de zorg en
het onderwijs met
voorrang worden getest. Sterker nog, als
we dat niet doen ligt
straks de hele economie weer plat. Kinderen worden weer naar
huis gestuurd, met
alle gevolgen van
dien. Eindelijk, de
scholen zijn weer volledig open, maar dat
zal van korte duur zijn
als docenten en zorgmedewerkers met
klachten niet meteen

getest kunnen worden. Thuiszitten, dagen wachten op een
test en dan nog enkele dagen wachten
op de uitslag. Dat is
wat ik momenteel ervaar in de dagelijkse
praktijk. Nu al hoogspanning om het onderwijs, en ik schat in
ook de zorg, draaiende te houden. En ja
hoor, ook nu is het
onderwijs inventief en
ik zie docenten van
huis uit hun klas op
afstand doceren,

maar dat lukt niet als
halve teams straks
met klachten thuis zitten. Dus, met voorrang de mensen uit
de vitale beroepen
testen, dan draait de
economie ook door!
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Brieven en opiniestukken
kunt u mailen naar redactie.discussie@gelderlander.nl

vluchtelingenbeleid
andere door onrechtmatige ‘deals’
met autoritaire staten – probeert
Europa dit zo te houden. Vluchtelingen kunnen buiten Europa
geen asiel aanvragen voor Europese landen en hoewel de meest
kwetsbare vluchtelingen uit regionale gastlanden onder druk
van quotasystemen soms worden
‘uitgenodigd’ om zich in Europese
landen te vestigen, betreft dit
minder dan 1 procent van alle
vluchtelingen wereldwijd. Dit betekent dat de meeste vluchtelin-

dat er volgens sommige experts
niet eens van een coherent ‘beleid’ gesproken kan worden. Er
zijn echter twee fundamentele
pijlers die de gezamenlijke omgang van Europese landen met
vluchtelingen kenmerken. De
eerste is het weren van vluchtelingen door middel van het optuigen van Fort Europa. In weerwil
van het internationale vluchtelin-

genverdrag is de Europese aanpak
niet primair gericht op het beschermen van vluchtelingen,
maar op het buitenhouden van
gevluchte mensen.

▲ Vluchtelingen op het Griekse
eiland Lesbos leven massaal op
straat, na de grote brand in het
vluchtelingenkamp Moria eerder deze week. FOTO EPA

De tweede pijler van het Europese vluchtelingenbeleid ligt in
het verlengde daarvan en behelst
het outsourcen van opvang van

vluchtelingen naar regionale gastlanden. Verreweg de meeste
vluchtelingen zoeken hun heil in
buurlanden. Met het steunen van
zulke ‘opvang in de regio’ – onder

Duidelijkheid

Laat maar zitten

Voor degenen die in
de zorg werken en
zich willen laten inenten, lijkt het mij belangrijk dat dit zo snel
mogelijk kan gebeuren, want zij werken
met de meest kwetsbare mensen. Mensen
in het onderwijs kunnen ook niet gemist
worden, maar zij werken met minder
kwetsbare groepen,
kinderen en jongeren
blijken immers minder
ziek te worden van
het coronavirus. Wel

Het verdelen van
schaarste, in dit geval
een vaccin, is altijd
grappig. In een eerdere bijdrage pleitte
ik voor het (verplicht)
isoleren van risicogroepen (ze gaan
vast brand stichten),
daarmee het afschaffen van dat 1,5 metergedoe en het opengooien van economie
en horeca. Een economische crisis
maakt immers veel
meer slachtoffers dan
zo’n virusje. Mogelijk

is het onderwijs
kwetsbaar als docenten uitvallen, dus, ja,
geef hen voorrang na
de zorgmedewerkers.
Naast alle inspanningen om een vaccin te
ontwikkelen, moet
ook goed onderzocht
worden waarom mensen wel besmet raken
maar niet of nauwelijks ziek worden. Wat
is hun leefstijl, woonplek, welke gewoontes hebben ze, is er
schone lucht? Wat
zijn de redenen dat zij

niet ziek worden? Als
onderzoek hier meer
duidelijkheid over kan
geven, kan inzicht
hierin en handelen
daarnaar misschien
zelfs beter werken
dat een vaccin.

gen veroordeeld zijn tot schrijnende omstandigheden. In Libanon bijvoorbeeld, het land dat
wereldwijd per hoofd van de bevolking de meeste vluchtelingen
telt, leven veel vluchtelingen zonder enkele rechtspositie in grote
armoede en is uitbuiting en misbruik aan de orde van de dag.
De solidariteit en daadkracht
die de coronacrisis in het beste
geval in ons naar boven haalt,
biedt een unieke mogelijkheid
om ons cynische vluchtelingenbeleid te heroverwegen: meer
mogelijkheden om buiten Europa
asiel aan te vragen, meer hervestiging, veel meer steun voor regionale gastlanden. Het lijkt er echter op dat de pandemie vooral
wordt gebruikt om het afwentelen en wegkijken, dat de Europese
vluchtelingenaanpak al decennia
kenmerkt, verder te legitimeren.
n

Nora Stel is universitair docent
conflictstudies aan de Radboud
Universiteit. Ze spreekt tijdens het
Actualiteitencollege ‘Corona en de
vergeten vluchteling’ bij Radboud
Reflects donderdag.
Zie: ru.nl/radboudreflects

volgt een vaccin, tja,
laat ik een voorzet
doen: in 2022.
Duurt het langer, dan
moeten we risicogroepen eerst vaccineren. Daarna geldt in
mijn optiek: verplichte
isolatie opheffen na
vaccinatie (de biblebelt wordt een no-goarea, want daar wordt
principieel niet gevaccineerd). Uw vaccinatiepaspoort wordt
(mits u risico loopt)
het entreebewijs voor
horeca, theater, brui-

loft, enzovoort. Vaccinatievoorrang (zorg,
leraren), hoezo? Zijn
die belangrijker dan u
of vooral ik? Tot slot:
ik hoef dat vaccin
niet, niet nodig, laat
maar zitten, u?

Studenten
et ene na het andere studentencafé in Nijmegen
moet op last van burgemeester Hubert Bruls tijdelijk op
slot. De cafés vormen coronabrandhaarden, betoogt Bruls. Hij
laat weten strengere maatregelen
niet uit te sluiten.
Het heeft er inderdaad alle
schijn van dat in die gelegenheden
coronaregels met voeten getreden
worden. Dat gebeurt tijdens de
officiële openingsuren en soms
zelfs als de deuren en gordijnen
gesloten zijn. Daarom is het goed
dat er ingegrepen wordt. Al is het
misschien wel zuur dat de sluiting
vooral de uitbater treft, terwijl de
gasten er eigenlijk net zo schuldig
aan zijn dat regels genegeerd worden.
Dat juist studenten de fout in
gaan, is niet zo verwonderlijk. In
een gemiddeld studentenhuis is
het houden van afstand in veel gevallen onmogelijk en dan is het
niet verrassend dat ze
het elders
ook iets
minder
nauw nemen met de
afstand als
ze onder elkaar zijn. Pogingen om
de risico’s
tot nul te reduceren zijn
zo bij voorbaat gedoemd te
mislukken.
Wat echter van alle
betrokkenen verwacht mag worden, is verantwoordelijkheidsgevoel. Hoewel het niet altijd mogelijk zal zijn om de 1,5 metermaatregel en andere regels te handhaven, kan het in heel veel gevallen
natuurlijk wel. Op het sportveld,
in de supermarkt, in de collegezaal
en meestal zelfs in horecagelegenheden.
Daarnaast helpt het ook als studenten hun best doen om de contacten te beperken tot medestudenten, om te voorkomen dat ook
mensen uit risicogroepen besmet
raken. Een speciale verantwoordelijkheid ligt er voor studentenverenigingen en disputen, die de toon
zetten voor een belangrijk deel
van de studenten.
Of er hard ingegrepen moet
worden, hebben de betrokken uiteindelijk zelf in de hand. Op de
sluitingen van cafés mogen burgemeester Bruls en andere gezagsdragers niet aangekeken worden.
Peter Jansen, hoofdredacteur
(p.jansen@gelderlander.nl)

