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Stef Blok (1)
Citaat column Nynke de Jong in
BD 19 juli: ‘Ga lekker op de
Noordpool je eigen Stef Blok-sa-
menleving oprichten, vol witte
mannen van middelbare leeftijd
die idiote uitspraken doen’. 
Toch knap van deze jonge witte
vrouw om in één zin 3 keer te
discrimineren. Naar ras (witte),
sexe (mannen) en leeftijd (mid-
delbare). 
Maar ja, zij is niet voor niets de
Slimste Mens. 

Jan Rijnen 
Drunen

Stef Blok (2)
Uitgaande van de tijd waarin wij
leven, die door het mensenrech-
ten- of vredesideaal is doortrok-
ken, is niet alleen Suriname,
maar in feite elk land (dus ook
Nederland!) te betitelen als een
‘failed state’.Vandaar dat wereld-
wijd het naleven van de men-
senrechten enkel met de mond
wordt beleden. 
Om daaraan een eind te maken,
zal elk land de hand in eigen
boezem moeten steken wat zijn
mensenrechten- of vredesbeleid
betreft. 
Voor minister Blok ligt hier een
uitgelezen kans om zich te
 revancheren. De revanche die de
weg vrijmaakt voor een lei-
dende Nederlandse rol met be-
trekking tot de verwerkelijking
van de mensenrechten.

Wouter ter Heide
Zwolle

INGEZONDENCARTOON 

gen waren werkelijk ongekend en
in Nederland nog nooit eerder ver-
toond. De Staat erkende wel dat ze
te snel was gaan tappen, doch de
doorzoekingen konden volgens
haar door de beugel.
Na 8 jaar procederen heeft het

Europeese Hof voor de Rechten
van de Mens (EHRM) in oktober
2017 nu geoordeeld dat de Neder-
landse Staat onrechtmatig jegens
de journalisten heeft gehandeld en
dat er een schadevergoeding be-
taald dient te worden.

Dure les
Een jaren slepende zaak die ton-
nen proceskosten moet hebben
gekost, aan belastinggeld welte-
verstaan! Een dure les voor de
Staat der Nederlanden zou je den-
ken. Maar wat schetst de verbazing
als we in juli 2018 de volgende
stukken in de kranten te lezen
krijgen:
‘De minister van Justitie en Vei-

ligheid, Ferdinand Grapperhaus,
heeft gereageerd op de drie be-
kende gevallen waarin het OM
journalisten heeft afgeluisterd om
informatie te verzamelen voor
strafzaken’. ‘Grapperhaus zegt het
hoog op te nemen. De top van het
OM is een onderzoek gestart naar
andere gevallen waar mogelijk de
bronbescherming van journalis-
ten in het geding is geweest’.

In elke normale strafzaak zou
men dit gedrag als ‘recidive’ type-
ren dat zorgt voor een verhoging
van de strafmaat. Maar zo werkt
het bij de Staat der Nederlanden
natuurlijk niet. Een batterij com-
missies zal nu ongetwijfeld weer
hun onderzoeken gaan doen en
omvangrijke rapporten gaan ver-
vaardigen waarin al dan niet halve
en/of hele waarheden geformu-

leerd zullen gaan worden. Daarna
zal deze minister, net als zijn voor-
ganger jaren geleden, stellen dat
het zo niet had moeten gaan en dat
hij de gang van zaken ‘betreurt’. 

Flutzaak
Maar wat heeft de samenleving, en
meer specifiek de journalistiek, al-
lemaal aan deze plichtmatige
 excuses als men er in de kern toch

niets van meent of mee doet. Dui-
delijk is dat de mensen die aan de
knoppen zitten en beslissen tot
het plaatsen van een tap of het
doen gaan vergaren van (digitale)
informatie bij journalisten (zoals
bij een flutzaak omtrent een lek
bij de keuze voor een burgemees-
ter, niet bepaald een staatsveilig-
heid issue dunkt mij), niet van de
eerdere ophef hebben geleerd.
Deze juristen weten donders goed
wat mag en wat niet mag en dat
het schenden en inbreuk maken
op het grote goed van de ‘persvrij-
heid’ tegen alle regels en wetten
indruist.  

Motto
Maar zolang er voor dit soort
speurneuzen die de wet overtre-
den of  (te) ruim hanteren géén
sancties en/of consequenties aan
verbonden zijn, zal dit zich ge-
woon blijven herhalen, zo heeft de
geschiedenis ons nu geleerd. Het
doel heiligt immers de middelen,
is kennelijk het motto van deze
overheidsambtenaren die blijk-
baar gewoon lak hebben aan de
wet. Dezelfde wetten die ze bij
 andere zaken trachten te moeten
handhaven. 

n Arthur van der Biezen is 
strafrechtadvocaat te Den Bosch. 

  staat leert niets en blijft journalisten tappen

Wat heeft de
samenleving en
journalistiek aan deze
plichtmatige  excuses

▲ ILLUSTRATIE MIKKO KUIPER

Stuur uw mening (bij voorkeur maximaal 
150 woorden) onder vermelding van uw naam
en woonplaats naar: opinieredactie@bd.nl

Podium vindt u ook 
op de website van het 
Brabants Dagblad: bd.nl/opinie

Podium vindt u ook 
op de website van het 
Brabants Dagblad: bd.nl/opinie




