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alarM! Stel, je bent de nieuwe hoofdredacteur van de 
schoolkrant Blijde Berichten. Vlak voor je krant gedrukt 
wordt, lekt de originele versie uit. Je krijgt hem zo terug: 

Blijde Berichten
De schoolkrant voor en Door leerlingen van christelijke 

scholengemeenschap De blije berg - jAArGAnG 24 – nummer 8

Een halfjaar 
lang leefden 
we ernaartoe. 
En woensdag 
was het einde-
lijk zover:  
prinses 
Máxima, 
gekleed in een 
peperduur 
groen design-
setje, bezocht 
ons project 
‘Microkrediet 
in het 
verschiet’. 

‘Oeps! Wat wipt hij 
hard!’ giechelde 
Maxima, toen ze 
op het schoolplein 
wipte op de voor 
haar geïnstalleerde 
koninklijke wipkip. De 
prinses had duidelijk 
zin in wat actie, na het 
lange welkomstwoord 
van onze rector. De 

wipkip maakte deel uit 
van onze kraam over 
een Oegandees speel-
tuinproject, waarvoor 
wij een lening hebben 

geregeld. Voor de andere 
vier projecten toonde de 
prinses minder belang-
stelling  

 lEES vERDER IN DEZE KRaNt.

censuur! Woedend storm je het redactielokaal binnen.  
Tot je afgrijzen staan de nieuwe teksten al in de opmaak.  
Wie heeft ze gecensureerd? En waarom?

Blijde Berichten
De schoolkrant voor en Door leerlingen van christelijke 

scholengemeenschap De blije berg - jAArGAnG 24 – nummer 8

Een half jaar 
leefden we 
ernaartoe. En 
woensdag was 
het dan eindelijk 
zo ver: prinses 
Máxima, gekleed 
in een eenvou-
dige blauwe rok 
en dito jasje, 
bezocht ons 
project ‘Micro-
krediet in het 
verschiet’. 

In het welkomstwoord 
van onze rector werd 
de prinses geroemd 
om haar inzet voor 
microkredieten. 
Microkredieten zijn 
kleine leningen waar-
mee de allerarmsten op 
deze wereld een eigen 
onderneming kunnen 
starten. Zo ontsnappen 
ze aan de uitzichtloze 

armoede. Prinses 
Máxima luisterde 
geboeid. Daarna was het 
tijd voor een kijkje bij de 
projecten, waarvoor wij 
een microkrediet heb-
ben geregeld. Zoals het 

Oegandees speeltuinpro-
ject. Enthousiast stelde 
de prinses vragen. Voor 
de andere vier projecten 
toonde de prinses ook 
veel belangstelling.  

 lEES vERDER IN DEZE KRaNt.

wat is censuur? 
verboden te zeggen. daar komt 
censuur altijd op neer. censuur 
kan gepleegd worden door:
-  de staat (regering, ministeries, 
gemeentes, enz.) 

-  organisaties (jouw school, de 
kerk, Greenpeace, Shell, enz.)

-  individuen (de schooldirecteur, 
de voorlichter van Greenpeace 
of Shell, je vader, enz.)

bij censuur gebruikt iemand 
zijn macht om informatie die 
hem niet goed uitkomt achter 
te houden, of om de vrijheid van 
meningsuiting aan banden te 
leggen. de vrijheid van menings-
uiting is een grondrecht van 
burgers om hun overtuigingen 
te uiten, zonder controle door 
de staat en zonder angst voor 
vervolging. 

maar er zijn grenzen aan dit 
recht. als je anderen beledigt 
of hun goede naam besmeurt 
(smaad) ben je soms strafbaar. 
en als je andere wetten over-
treedt. bijvoorbeeld als je kinder-
porno verspreidt, de veiligheid 
van het land in gevaar brengt, 
oproept tot terreurdaden of de 
jodenvervolging verheerlijkt. 
dan kun je roepen: ‘censuur! ik 
word beperkt in mijn vrijheid van 
meningsuiting’, maar de kans 
is groot dat een rechter jouw 
inbreuk op iemand anders’ recht 
dan belangrijker vindt. 

censuur
Censuur, dat bestaat 
toch alleen in China? 
In Nederland krassen 
ambtenaren niet openlijk  
in teksten van journalisten. 
Persvrijheid, je weet wel.
Toch bestaat ook hier 
meer censuur dan je 
denkt. Verborgen.  
DUF ontmaskert zes  
keer sluikcensuur.

Dit houDen ‘ze’ geheim voor je!      DuFs sluikcensuur-courant
tekst Petra Boers beeld Suzanne Hertogs stiekeM geschrapt • Media

reportage

Máxima wipt op Blije Berg
VAN ONZE REDACTEUR WILLEM WETTY

reportage

Máxima bezoekt scholieren-
project microkrediet
DOOR ONZE REDACTEUR WILLEM WETTY

Gecensureerd door:

Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)  

Vanwege: Imago koningshuis  

(wat doen ze goede dingen!)

 koninklijke censuur:

‘ een groene jurk 
is toch echt een 
blauwe rok’

 

interviewtje doen met prinses máxima? 

Dat kan, al is het als journalist supermoei-

lijk om dat voor elkaar te krijgen. Altijd druk 

hè, zo’n prinses. en denk vooral niet dat 

je over het koningshuis kunt schrijven wat 

je wilt. máxima en de haren hebben een 

machtig hulpje: de rijksvoorlichtingsdienst, 

kortweg rVD. Die mogen álles wat de 

journalist opschrijft veranderen of hele-

maal schrappen, ontdekte journalist joris 

luyendijk: ‘Als ik schreef: “Ze kwam binnen 

in een groene jurk” mocht de rVD daar 

“een blauwe rok” van maken.’ 

en dat vindt de rVD nog normaal ook. in 

nederland. Anno nu. minder normaal vin-

den ze het bij Reporters Without Borders, 

een internationale organisatie die zich 

inzet voor persvrijheid: ‘Het bestaan van 

een “mediacode” in nederland die de rela-

tie tussen de pers en de koninklijke familie 

regelt, is een schending van de vrijheid van 

informatie en onacceptabel in de europese 

Unie. Deze code reduceert de media tot 

pr-bureau.’

Wat jij niet weet, dat jij niet weet (maar wat wel deert)
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DE MOOISTE BERG IN NEDERLAND
IS DE BLIJE BERG

Uit cijfers van de Onder-
wijsinspectie blijkt dat 
De Blije Berg dit jaar 
voor Engelse eindexamen-
cijfers excellent scoort. 
Tijd om rector Rijk te 
feliciteren.

Rijk: ‘Wij zijn ontzettend trots op deze 
score! Daar doe ik met ons leraren-
corps ook mijn uiterste best voor. Bij 
Engels wordt goed gescoord door een 
combinatie van uitstekende docenten, 
een zeer goede didactiek en de inter-
nationale oriëntatie die onze leerlin-
gen van huis uit al meekrijgen.’

 cartoon

censuur
kort nieuws

 interview

Rector Rijk:  
‘De Blije Berg is topschool!’

Gesnapt: seksu-
ele voorlichting
in biologieklas 

DOOR ONZE REDACTEUR EVA SCHOON 

Toen biologieleraar Van der Zeden 
donderdagmiddag zijn les over 

seksuele voorlichting afsloot, snapten 
Joris Piek (15) en Eva Uittenbroek 
(16) waar je allemaal aan moet 
denken als je begint met geslachts-
gemeenschap. Joris: ‘Als ik volwassen 
ben probeer ik deze nuttige theorie-
lessen zeker in de praktijk te bren-
gen.’ Eva: ‘Ik ook pas dan, uiteraard!’

interview

Rector Rijk:  
‘De Blije Berg is snobschool!’
Uit cijfers van de 
Onderwijsinspectie blijkt 
dat De Blije Berg dit jaar 
met haar eindexamen-
scores bij de landelijke 
middenmoot zit. Alleen 
voor Engels scoren we 
bovengemiddeld. Tijd om 
rector Rijk aan de tand te 
voelen.

Rijk: ‘Natuurlijk kan het altijd beter. 
Daar doe ik met ons lerarencorps ook 
mijn uiterste best voor. Maar je ziet 
dat veel leerlingen op onze school ge-
wend zijn dat alles ze komt aanwaai-
en. Onder ons gezegd: het zijn snobs. 

Bij Engels wordt goed 
gescoord door een combinatie van 
uitstekende docenten en de interna-
tionale oriëntatie die onze leerlingen 
van huis uit al meekrijgen. Velen 
gaan twee keer per jaar een weekje 
shoppen in Londen of New York.’

kort nieuws

Betrapt: seks 
in biologie-
klas
DOOR ONZE REDACTEUR EVA SCHOON

Toen biologieleraar Van der Zeden don-
derdagmiddag laat zijn lokaal afsloot, 

betrapte hij Joris Piek (15) en Eva 
Uittenbroek (16) op heterdaad achter 
de vitrinekast. ‘Hun pose deed sterk 
denken aan geslachtsgemeenschap’, 
aldus Van der Zeden. Joris bevestigt 
diens vermoeden. ‘We probeerden zijn 
theorieles in de praktijk te brengen.’ 
Eva: ‘Met condoom, uiteraard!’ 

Gecensureerd door: De communicatie-adviseur

Vanwege: Imago school, goede zeden, geloof 

 voorlichters-censuur:

‘ Zó fan-tás-tisch  
is onze  
organisatie!’ 

Seks in de klas, dat vindt een school – 

zeker een christelijke - niet zo goed voor 

zijn reputatie. en wat zullen de zwaar 

christelijke ouders wel niet denken van 

lessen over condooms? ‘gelukkig’ redt de 

voorlichter van de Blije Berg het imago. 

Hij is niet de enige. Wist je dat er in 

nederland zo’n 150.000 voorlichters 

en allerhande communicatiemiepen en 

-klazen werken? Dat is tien keer zo veel 

als er journalisten zijn! Daarmee zijn 

voorlichters de belangrijkste stuurders van 

nieuws in ons land. Wat doet zo’n voorlich-

ter heel de dag? Simpel. Die wordt ervoor 

betaald om te zorgen dat zijn werkgever 

(een school, kaasfabriek, ziekenhuis, 

speeltuinvereniging, politieke partij) zo 

positief mogelijk in het nieuws komt. Dus 

stuurt hij kant en klare nieuwsberichten 

naar journalisten. regelt (en autoriseert – 

zie hiervoor) hij interviews en spannende 

mediamomenten rondom een nieuw 

product of verkiezingscampagne. Schrijft 

hij websites, nieuwsbrieven en tweets 

vol positieve berichten. Werkt dat? ja! er 

zijn namelijk steeds minder journalisten 

om dat enorme leger van voorlichters te 

checken.

Gecensureerd door: De geïnterviewde zelf 

Vanwege: Geld (meer aanmeldingen voor de 

school!), macht en imago

 autoriseer-censuur:

‘ Zó heb ik het  
ab-so-luut niet 
gezegd!’ 

tegenwoordig eist bijna elke geïnterviewde, 

zeker een directeur of politicus, dat hij het 

artikel mag goedkeuren vóór publicatie. Dat 

heet ‘autoriseren’. Wat rector rijk hier doet, 

zie je (in iets minder extreme vorm) dus 

ook in de echte journalistiek. Vaak krijgt de 

journalist voorstellen om de tekst zo te ver-

anderen, dat de geïnterviewde er gunstiger 

uit naar voren komt. 

Doet de journalist dat? Feitelijke correcties 

moet hij inderdaad overnemen, zo van ah, 

je werkt er vier jaar in plaats van drie. maar 

als jouw krant of tv-programma die politicus 

ooit nog eens wil interviewen, dan kunnen 

wat extra aanpassinkjes geen kwaad, 

toch? censuur? ja. tenzij de geïnterviewde 

tijdens het interview duidelijk tegen de jour-

nalist heeft gezegd dat hij ‘off the record’ 

praat.

DE MOOISTE BERG IN NEDERLAND
IS DE BLIJE BERGTijdens de 

jaarlijkse 
lerarenborrel. 

Rijk... >
nadat 
Pufkens hem 
confronteerde 
met een erotisch 
getinte mail die 
een rondborstige 
leerlinge van Rijk 
had ontvangen

leerlinge wil  

anoniem blijven

 cartoon

Wist je dat er in  
Nederland zo’n 150.000 
voorlichters en allerhande 
communicatiemiepen en 
-klazen werken? Dat is 
TIEN keer zoveel als er 
journalisten zijn!
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Gecensureerd door: De coördinator Veiligheid, 

op advies van de AIVD

Vanwege: Wat dacht je? Veiligheid!

 veiligheids-censuur: 

‘ in het belang  
van uw en onze  
veiligheid…’ 

De werkgroep Veiligheid van de Blije Berg 

censureert het tijdstip waarop de lockers 

op school gecontroleerd worden. Zo hopen 

ze kwaadwillende scholieren overdag te 

betrappen op ‘subversief materiaal’. maar 

wat is ‘subversief’? een boze tekening met 

‘Kill Van es’ erbij? een dagboekpagina met 

de verzuchting ‘Soms zou ik de hele school 

wel willen opblazen’? pornoboekjes? 

Sinds 9/11 is ‘veiligheid’ een veelgebruikt 

argument van autoriteiten om informatie 

achter te houden (en om onze privacy 

te schenden). Stel dat terroristen ook 

meelezen! 

een ander voorbeeld van censuur vanwege 

veiligheid is die door het nederlandse 

leger. Bijvoorbeeld in Afghanistan, een van 

de gevaarlijkste landen ter wereld. eigenlijk 

ben je daar als journalist alleen een beetje 

zeker van je leven als je meegaat onder 

de bescherming van het leger. ‘embedded 

journalist’ ben je dan. Het leger bepaalt 

vanaf dat moment tot op grote hoogte 

wat jij mag opschrijven of filmen. Hun 

argument: je mag de missie niet in gevaar 

brengen. Het leger bepaalt ook wat jij te 

zien krijgt. en ze brengen je meestal niet 

naar dat dorpje waar hun granaat per onge-

luk net vijf kinderen heeft gedood. Kom 

nou, de kijkertjes thuis moeten natuurlijk 

wel een beetje blijven geloven in heldenda-

den van de Hollandse jongens! censuur? 

Behoorlijk. maar ook een duivelse keuze 

voor journalisten: óf je laat je muilkorven 

door het leger, óf je blijft thuis (en dan zien 

die kijkertjes thuis helemaal niets), óf je 

gaat onafhankelijk - met groot gevaar voor 

je eigen leven. Wat zou jij kiezen? 

Gecensureerd door: De voorzitter van de project-

groep Christelijke Normen en Waarden

Vanwege: Geloof, goede zeden, reputatie school

 zeden-censuur:

‘ dit is tegen ons  
geloof …’

 

De column over overspel kan écht niet! Wat 

moet de buitenwereld wel niet denken van 

zulk onzedelijk en goddeloos gedrag? Weg 

ermee! (en dus ook met juffrouw lies). en 

doodzwijgen verder. 

in iran en india verbiedt de godsdienst 

afbeeldingen van blote dames. Ze worden 

van bh’tjes en broekjes voorzien. maar ook 

in nederland wordt door moslims en chris-

tenen volop gecensureerd op godsdienstige 

gronden. onlangs nog schrapte de gelovige 

gemeente Staphorst informatie over abor-

tus van de lokale website van hun centrum 

voor jeugd en gezin. Abortus moet je 

doodzwijgen. censuur, of bescherming van 

de goede zeden?

Gecensureerd door: De juridisch adviseur

Vanwege: Mogelijke smaad

 
 indek-censuur:

‘dit is niet waar…’
 

Herr Vögel wordt hier heel vet beschuldigd. 

maar klopt de beschuldiging? of is het 

wraak van mies voor haar lage cijfer? een 

echte journalist zorgt dan voor ‘weder-

hoor’: ze vraagt de beschuldigde zelf om 

een reactie. mies schrijft hier natuurlijk 

geen nieuwsbericht, maar een opiniestuk. 

Voor opiniestukken en columns zijn de 

regels wat losser. maar ook met een valse 

beschuldiging in zo’n tekst kan iemand 

naar de rechter stappen. en je aanklagen 

voor het beschadigen van zijn goede naam 

(smaad). 

Beter voorkomen dan genezen, denkt de 

juridische adviseur van rector rijk. en dat 

gebeurt vaak. je kunt het ook ‘juridisch 

indekken’ noemen. terwijl mies hier mis-

schien wel degelijk een misstand onthuld. 

censuur? Beetje wel. maar mies zou 

ook wel meer bewijzen moeten leveren. 

kort nieuws

NA 5 UUR: LOCKERS 

unlocked
DOOR P. VAN DE V.

Denk je dat je geheimen veilig zijn 
in je locker? Dat klopt! Dat blijkt uit 
een e-mail die de redactie deze week 
ontving van rector Rijk: ‘Volgens het 
nieuwe veiligheidsprotocol opent 
de conciërge dagelijks na 5 uur alle 
lockers en controleert ze op wapens. 
Zo voorkomen we geweldsdelicten 
(denk aan Amerikaanse highschool 
shootings).’

opinie

Voortrekken 
verboden 
DOOR MIES LIEBHERR

Heb je wel eens 
het gevoel dat 
een docent 
bepaalde leer-
lingen voortrekt? Dat mag natuurlijk 
niet! Cijfers moeten gebaseerd zijn op 
de prestatie van een leerling, niet op 
hoe knap hij of zij eruit ziet. 
 
Heb jij ervaringen met voortrekken? Mail me! 
Miesemaus@hotmail.com.

kort nieuws

GEHEIM: LOCKERS 

unlocked
 

DOOR P. VAN DE V. 

Dacht je dat je geheimen veilig waren 
in je locker? Echt niet! Dat blijkt uit 
een uiterst geheime e-mail die de 
redactie deze week onderschepte. 
Rector Rijk mailt aan conciërge Vijlig: 
‘Volgens het nieuwe veiligheidsproto-
col opent en controleert u alle lockers 
gedurende de dag minimaal 1 keer 
op subversief materiaal. Zo voorko-
men we geweldsdelicten (denk aan 
Amerikaanse highschool shootings) 
en andere misstanden die niet passen 
op onze Blije Berg.’ 

opinie

Herr Vögel  
is vunzige 
voortrekker
DOOR MIES LIEBHERR

Heb je een schöne Schnauze, een 
süsser Arsch of een tiefe Schnee? Bij 
leraar Duits Vögel scheelt het al snel 
een puntje of twee! Ilse vertelde mij: 
‘Ik zei wel vier keer tijdens mijn 
monde-ling Keine Ahnung, en dan 
glimlachte Vögel: Kein Problem en 
tuurde wazig in mijn decolleté!’
Zelf scoorde ik een 5!!!!. Warum? Keine 
Anus! Ik mag dan niet moeders mooiste 
zijn; mijn moeder is mooi wel Duits.

Heb jij ook zulke ervaringen met voortrekken? 
Mail me! Miesemaus@hotmail.com.

zoek de 10 verschillen

coluMn

GODS BERGPADEN: OVER-
SPEL, ABORTUS, CHANTAGE
DOOR ONNO OPEN 

A
l langer gonst het op de bergpaadjes van 
onze Blije Berg van de minder blijde berich-
ten. Dat de jonge docente Nederlands Lies 
van Waarden een affaire heeft met de ge-
trouwde natuurkundeleraar Normens. Dat 
Lies abortus heeft gepleegd op hun liefdes-
baby. Dat Normens gefraudeerd heeft met 
cijfers, nadat een leerling hem dreigde de 
foto’s te sturen aan zijn vrouw. 
Waar rook is, is vuur. En vuur gaat niet zo-
maar uit, zeker niet als twee mensen voor 

elkaar in vuur en vlam staan. Wat God ervan vindt? Zijn 
wegen zijn ondoorgrondelijk, leren wij altijd. Dus speelt 
de schoolleiding zelf voor God: onze super-enthousiaste en 
geliefde docente krijgt GVD geen verlenging van haar jaar-
contract! 

Heeft Lies abortus gepleegd  
op liefdesbaby?

kleur achtergrond, kleur ogen, horloge, randje wolk, nagellak, pupil, neus, wimper, wenkbrauw en tong

censuur met medewerking van Floris Dogterom




