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Editorial

Leren van fouten

Nooit ben ik woester geweest op een docent dan op 
de dag dat ik een acht kreeg voor een artikel dat ik had 
geschreven voor een cursus journalistiek. Ik was acht-
tien en net gestopt met de studie sociologie, die niet 
bij me paste. Ik was half werkloos; niet helemaal, want 
ik werkte sinds kort als freelance journalist. Voor mijn 
tentamen sociologie had professor Adriaansens me een acht gegeven en erbij 
geschreven: “Eindelijk eens een socioloog zonder bla bla”. Dat gaf me het 
zelfvertrouwen om mijn brood te gaan verdienen met schrijven. Na enkele 
sollicitaties naar de functie van hoofdredacteur bij verschillende kranten en 
tijdschriften was de redactie van het Tilburgs Hogeschoolblad gecharmeerd 
van mijn brief en kon ik aan de slag als freelancer.

Ik was boos omdat ik moest deelnemen aan een 

tijdverdrijf waar ik niets van mocht leren!

Ik verdiende als junior-journalist nog niet veel, daarom kreeg ik een aanvul-
lende uitkering. Met het oog op de toekomst bood het arbeidsburo mij een 
schriftelijke cursus journalistiek aan van de LOI. Die cursus was heel breed 
en niet diep. Ik kan me herinneren dat ik bijschriften onder sportfoto’s moest 
zetten en die werden dan nagekeken door Eddy Poelman van Studio Sport. 
Een heel enkele keer bestond het huiswerk uit het schrijven van een artikel. 
Dat stuurde ik dan per post naar een docent, die het nakeek en retourneerde. 
Toen ik de envelop opende was ik verbaasd. In de kantlijn stonden een stuk of 
vijf krulletjes en erboven stond het cijfer zeven. “Ok”, dacht ik, “zeven is ruim 
voldoende, maar er kan toch iets beter. Wat zou dat zijn?” Met die opmerking 
stuurde ik het nogmaals naar de docent. Toen het enkele dagen later weer 
op de deurmat lag, had de docent niets aan de krulletjes veranderd, maar de 
zeven was veranderd in een acht. Ik was boos omdat ik moest deelnemen 
aan een tijdverdrijf waar ik niets van mocht leren! Het schrijven en redigeren 
heb ik uiteindelijk in de praktijk geleerd en nog steeds leer ik nieuwe dingen, 
vooral door het commentaar van redacteuren en lezers op alles wat beter kan. 
Wetenschappelijk experimenteren leer je voor een groot deel ook in de prak-
tijk. Soms duurt het maanden om een experiment ‘aan de praat’ te krijgen. 
Die tijd is niet verloren, maar leerzaam. Je leert hoe de dingen beter kunnen 
en ook hoe je het vooral níet moet aanpakken. Toch verdwijnt deze kennis 
meestal geheel uit de rapportage van de resultaten in wetenschappelijke 
artikelen en tijdens congressen. Een gemiste kans. Veel anderen werken met 
soortgelijke technieken en kunnen leren van andermans fouten, of vertellen 
wat er beter kan. Waar zijn de platforms waar je kunt rapporteren over inte-
ressante fouten en waar je anderen kunt helpen met jouw ervaring?

Claud Biemans
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