
E
en grootschalig rioolwateronderzoek
moet ons leren hoe het is gesteld met
de productie en het gebruik van aller-

hande drugs in onze stad. Tegelijkertijd met
Amsterdam, Eindhoven en Utrecht wordt
een project gestart waarbij het afvalwater
wordt onderzocht op restanten van drugs.

Ik gebruik geen drugs. Ik sta gewoon heel

snel op, dan ben ik de rest van de dag high.
Drugs zijn voor mij overbodig: de realiteit
brengt mij al op een hoger bewustzijnsni-
veau. Net als alcohol halen drugs je brein uit
de sleur van het dagelijks bestaan, maar ze
slopen je concentratie. Drugs vervormen de
werkelijkheid, ze verdringen, ze verdoven,
geven een tijdelijke gelukzaligheid. Echter,
als de waan is uitgewerkt is de werkelijkheid
er nog steeds. Alleen is de kater dan groter

dan daarvoor. 
De criminaliteit

vaart welig bij het ge-
bruik van drugs. Een
omzet van 21 miljard
per jaar in Nederland
- en dat zijn alleen de
synthetische drugs.
Er wordt bijhet riool-
onderzoek gekeken
naar residuen van de
volgende geestver-
ruimende en ver-
standsverbredende

middelen: cannabis, ecstasy, crystal meth,
speed en cocaïne. Voordat u nu meteen uw
voorraad huppelpoeder door de plee spoelt:
het gaat niet om individuele gebruikers. Wel
kan worden bekeken wat er zoal in het
Haagse riool terechtkomt. 

De resultaten van dit soort onderzoeken

zijn al jaren behoorlijk opzienbarend. Zo
weten we dat in Volendam meer gesnoven
wordt dan in Milaan, Parijs of Londen. De
gemeente Enkhuizen blijkt koploper in het
gebruik van amphetamine (speed) en steekt
met kop en schouders uit boven steden als
Berlijn en Kopenhagen. Ook qua cannabis
scoren de vissersdorpen hoog op alle inter-
nationale lijsten. Niet alleen de vis wordt
duur betaald. Het cocaïnegebruik in Amster-
dam stijgt al jaren en ook staat onze hoofd-
stad in Europa met stip op nummer 1 als het
gaat om XTC. Blijkbaar heb je nogal wat
drugs nodig om in 020 te kunnen overleven.
Waarom doet Den Haag eigenlijk ineens
mee met het onderzoek? Dat hebben we te
danken aan vragen van de CDA-fractie. Lief
van ze. Waar wordt het riool-
onderzoek gehouden? Bij de
oude vertrouwde waterzui-
vering op Houtrust. Hier kan
het drugsgebruik van het
grootste deel van de
stad worden geme-
ten. Ik hoop wel dat
het onderzoek
niet in deze co-
ronatijd wordt
gehouden; dan
zouden de resulta-
ten wel eens schok-
kend kunnen zijn.

DEN HAAGVoedselbank Haag-
landen werkt aan een voorzich-
tige herstart. Vanaf maandag
worden voedselbanken die pro-
ducten krijgen vanuit het dis-
tributiecentrum aan de Booma -
weg in Den Haag, weer voor-
zien van eten. Defensie gaat
helpen. 

Vanuit de Boomaweg gaat
eten naar veertien voedselban-
ken, onder meer in Delft, West-
land en Leidschendam. De
klanten uit Den Haag, Rijswijk
en Zoetermeer moeten even
wachten. Zij krijgen nog super-
marktbonnen. 

Defensie helpt
voedselbank

Leerlingen raken
zoek bij onderwijs
op deze afstand
Leerlingen die nooit online zijn,

van wie de ouders de telefoon

niet opnemen en evenmin mail-

tjes beantwoorden. Sinds de in-

voering van onderwijs op af-

stand is het totale gebrek aan

contact met mogelijk honderden

leerlingen een grote zorg.

Anne Kompagnie

Den Haag

Onderwijswethouder Hilbert Bre-
demeijer onderzoekt momenteel
om hoeveel kinderen en jongeren
het precies gaat. Het aantal leerlin-
gen dat volledig uit beeld is fluctu-
eert, stelt Arno Peters van VO
Haaglanden.,,Het zal, zeker bij aan-
vang van het afstandsonderwijs,
om enkele honderden zijn gegaan.
Omdat Leerplicht inmiddels huis-
bezoeken aflegt als iemand écht
van de radar is, krijgen we lang-
zaamaan weer wat meer jongeren
terug in beeld.’’

Geen internet
Gunstig, maar er is nog een weg te
gaan, benadrukt Peters. ,,Je moet je
niet vergissen. Er zit in Den Haag
nog een flink aantal leerlingen
thuis in een omgeving zonder in-
ternetverbinding. Dan is onderwijs
op afstand nauwelijks op poten te
zetten en het onderhouden van
structureel contact evenmin.’’

Een slechte internetverbinding is
één ding, maar daarnaast leeft ook
de vrees dat sommige kinderen he-
lemaal van de radar zijn verdwenen
en misschien wel met ouders naar
het buitenland zijn afgereisd. Rob
Haren, directeur Samenwerkings-
verband Zuid Holland West: ,,Er
zijn kinderen van arbeidsmigran-
ten die mogelijk terug zijn gegaan
naar het land van herkomst toen
hier het werk stil kwam te liggen.
Op zich geen onlogisch vluchtge-

drag in onzekere tijden. Ook zonder
corona komt het voor dat kinderen
zonder enige afmelding van een
ouder mee verhuizen naar een an-
der land. ,,Maar dan gaat het om en-
kelingen, nu gaat het om een veel
grotere groep.”

Dan is er nog een groep kinderen
die in de eerste weken bewust of
onbewust geen onderwijs hebben
gevolgd. ,,Er zijn erbij die een beetje
misbruik van de situatie hebben
gemaakt. Als ouders ook niet goed
weten hoe de vork in de steel zit,
kun je ze wijsmaken dat er geen en-
kel schoolwerk meer is. Die indivi-
duen hebben we steeds beter in

kaart en die volgen inmiddels vaak
wel weer de lessen.”

Wanneer de scholen er niet in
slagen contact te krijgen, dan kun-
nen zij aan de bel trekken bij de af-
deling Leerplicht van de gemeente
Den Haag. Wethouder Hilbert Bre-
demeijer: ,,Niet om te handhaven,
maar om te kijken wat er op dat
moment nodig is. Zo bellen mede-
werkers de ouders op en versturen
ze brieven - in vijf verschillende ta-
len - om ouders aan te sporen snel
contact op te nemen met school.”

Contact
De zorg om verdwenen leerlingen
leeft niet bij alle schoolbesturen.
Marije Veldhuis van het Pleysier
College - met locaties in Delft en
Zoetermeer en de Haagse wijk
Transvaal - herkent het probleem
niet uit de eigen praktijk. ,,Wij heb-
ben vrijwel met al onze leerlingen
contact. Er zitten nu drie leerlingen
op het Westerbeek College met wie
het contact moeilijk verloopt. Op
een totaal van 700 leerlingen is dat
geen slecht cijfer.” 

Volgens Veldhuis ligt dat voor
een groot deel aan het intensieve
contact met ouders. ,,Wij hebben
cluster-4-scholen (voor leerlingen
met ernstige gedragsstoornissen
en/of psychiatrische problematiek,
red.), de samenwerking met ouders
is essentieel.”

Ze maakt zich nu wel zorgen over
de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van de leerlingen. ,,Niet alle
ouders zijn logischerwijs bij
machte hun kinderen de aandacht,
structuur en begeleiding te geven
die ze op school krijgen. En ons on-
derwijsaanbod vertaal je niet zo-
maar even naar de thuissituatie.
Voor sommige niveaus geven we
vooral praktijkonderwijs. Geef
maar eens een kookles op afstand,
dat valt echt niet mee!”

▲ Scholen zijn dicht, maar

waar zijn de leerlingen? FOTO

JOHAN VAN DER HEIJDEN

Nu Leerplicht huis-
bezoeken aflegt,
krijgen we wat meer
jongeren in beeld
–Arno Peters (VO Haaglanden) 
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