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'BALKEN ENDE WEET OOK NIET MEER DAN WAT IN DE VOLKSKRANT STAAr 

De schepping ·van de 
wereld in het nieuws 
Wat in het nieuws komt, en wat niet, is onderhevig aan 101 mechanismen. Geld, macht, 
cynisme, blinde vlekken, zelfgenoegzaamheid, zelfcensuur, angst om voor slappeling 
te worden uitgemaakt. Sommige wandaden krijgen een overarticulatie, andere worden 
volledig genegeerd. Inlichtingendiensten noch journalisten doorgronden hoe iemand 
zo ver komt dat hij Theo van Gogh vermoordt. Of met een passagierstoestel een wol
kenkrabber in vliegt. Polemologische kennis zou helpen, maar. dat vak is afgeschaft. 
Door onkunde en onwil zal de polarisatie voortduren, denkt Jaap van Ginneken, docent 
Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. . 

DOOR ARTHUR OLOF 

De media kunnen verschil maken, maar dat doen ze niet vaak en niet genoeg. Van Ginneken: 
"Als minister De Geus wat roept, vragen ze meteen de vakbond om een reactie. In internationale 
zaken is dat minder het geval. Je ziet bij grote conflicten dat media sterk geneigd zijn om zich te 
vereenzelvigen met het strategische perspectief van hun land. En dat zijn doorgaans de Verenigde 
Staten en Engeland. Want de Angelsaksische media zijn dominant in de wereld. Dat leidt tot 
gezichtsbedrog. Goede satellietinformatie is er verder eigenlijk alleen van de Amerikanen. En een 
beetje van de Fransen, die bij herhaling hebben gezeg,d dat de Amerikanen hun beelden hadden 
gemanipuleerd. Voor de inval in Irak heb ik geschreven dat we willens en wetens belazerd wer
den, over massavernietigingswapens, over al-Qaeda. Ik kon dat verhaal moeilijk kwijt. Het wezel
woord 'internationale gemeenschap' wordt voortdurend gebruikt door westerse landen en media. 
Zelfs als men tegen de VNo in, tegen het volkenrecht in, actie onderneemt heet dat uit naam van de 
internationale gemeenschap. Maar dat is een fictie." 

Scepsis is gewenst 
Kort na de arrestatie va~ Mohammed B., verdacht van de moord op Theo van Gogh, liet een 

journaalbulletin, heel kort, twee videofragmenten zien die circuleerden in radicaal-islamitische 
kringen. Op een groep mogelijk Iraakse burgers wordt vanuit een Amerikaanse helikopter willens 
en wetens een raket afgevuurd. Van Ginneken: "Als je dat ziet en je zit in het verdomhoekje, ja, 
allicht dat er dan stoppen doorslaan. Ik had die beelden nooit eerdergezien, ze zijn ook niet 
meer herhaald. Dat was toch een uitvoerige actualiteitenreportage waard?! Wat was dat voor mate
riaal, is het authentiek, hoe circuleert het, hoe reageren islamitische jongeren daarop? Ik heb in 
mijn boek De sch~pping van de wereld in het nieuws uitgebreid laten zien dat veel schendingen 
van mensenrechten die door toedoen of onder het wakend oog van de VS worden begaan onder
gearticuleerd worden, terwijl andere schéndingen, door onze 'vijanden', een overarticulatie krij
gen. Bij CNN en de BBC zit in .oorlogstijd zelfs permanent een liaisonofficier van het leger op de 
redactie met wie in twijfelgevallen overleg plaatsvindt hoe opportuun het is om bepaalde beelden 
naar buiten te brengen. En dan zijn er nog de gewone psychologische mechanismen. We aan
vaarden makkelijker wat goed is voor ons individuele en collectieve ego, terwijl we de dingen die 
bedreigend zijn juist afweren, kleiner maken, onder-dramatiseren, on-benoemen. Er ontstaat een 
tieel.wonderlijk elektromagnetisch veld van polarisatie waarin media en opinieleiders er niet veel 
belang bij hebben om de voet dwars te zetten. Als je kritisch bent, moet je wantrouwend zijn en 
voortdurend kijken hoe dat werkt. Scepsis is gewenst, men kan ook meer zijn best doen om sprei
ding van bronnen na te streven.'" 

Prins op het witte paard 
"Want journalistiek kan wel degelijk een sleutelrol spelen; er zijn goede journalisten en pro

gramma's. De ruimte is er en er zijn goede mensen en redacties, respect daarvoor. Dan zijn er 
sommige ngo's die goed hebben geleerd om hun macht en invloed te gebruiken in de publieke 
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opinie. Maar het blijft moeilijk, want voortdu
rend schreeuwen twintig; dertig kwesties om 
de aandacht. Dan moet je keuzes maken. En 
ook hier zie je weer die heilige overtuiging 
dat men zichzelf beschouwt als de prins op 
het witte paard. Dat is ook de reden dat ngo's 
bij het minste of geringste flink op de broek 
krijgen. Vanwege die zichzelf feliciterende 
houding. Zowel journalisten als campagne
voerders kunnen zich meer en beter verdie
pen in het functioneren van het internationale 
mediasysteem. En dan is er de politiek. Ik 
moet even hard nadenken wanneer een parle
mentariër verschil heeft gemaakt. Als het gaat 
om invloed op buitenlanden inzake mensen
rechten, dan zie je dat individuele 
Amerikaanse Congresleden of groepjes daar
van veel macht hebben ontwikkeld. Het 
Europees Parlement kan ook meer macht ont
wikkelen. Nu het veiligheidsbeleid een 
Europese zaak wordt, en de strategische 
aspecten van buitenlandbeleid, is het een 
beperkte optie om daar in Den Haag soesa 
over te maken." 

Praa\Ïes voor de vaak 
Van Ginneken is ervan overtuigd dat de 

Nederlandse inlichtingendienst AIVD in som
mige opzichten op dezelfde wijze informatie 
vergaart als het leeuwendeel van de 
Nederlandse media, en ook sterk afhankelijk 
is van de Anglo-Amerikaanse input. Dus geldt 
zijn kritiek onverkort de Nederlandse steun 
aan de Amerikaans-Britse inval: "Ik heb dat al 
gezegd toen Balkenende en zijn ministers rie
pen dat ze allemaal inside informatie hadden 
over Irak. Maar Balken.ende weet niets meer 
dan wat er in De Volkskrant heeft gestaan. 
Ondanks alle schijn zijn politici voor hun 
informatie afhankelijk van de journalistiek en 
niet andersom. Ze doen alsof ze allerlei won
derbaarlijke inside informatie hebben, maar 
dat is simpelweg niet waar. AI dat geroep over 
wat de Nederlandse inlichtingendiensten 
wisten zijn praatjes voor de vaak. Het is 
Amérikaanse signal intelligence, afluister-intel
ligenq~ , er is nauwelijks înfiltratie-intelligen
ce. Als die er al is, is ze notoir onbetrouw
baar. Ik vind dat de media daar steeds 
onkritischer mee omgaan. Dat komt ook door
dat de actualiteitsdruk is toegenomen, door 
de elektronische informatievergaring moet 
het allemaal binnen vijf minuten wereldwijd 

. uitgevent worden. De televisie is toonaange-
vend en de zes grote televisienetwerken in de 
VS spelen daarbij een uiterst dubieuze rol. 
Het zijn conglomeraten die grote belangen 
hebben en heel nauw verbonden zijn met het 

Amerikaanse establishment. Natuurlijk, het is 
verbazingwekkend en mooi van een democra-
tie dat ook in de VS alle alternatieve informa
tie gewoon voorhanden is. Maar je moet 
ernaar zo'eken, het grote publiek krijgt dat 
niet te zien. Of pas achteraf, als het niet meer 
terzake doet ." 

Darfur 
Belangenafwegingen zijn ook de beslissen

de factor waardoor veel rampen en conflicten 
nauwelijks nieuwsfähig zijn en dat ook niet 
worden. Van Ginneken: :'Dingen die zich in de 
binnenlanden van Afrika of Latijns Amerika 
afspelen, ja gut, daar zijn geen kijkers bij, 
geen camera's, daar komen SOMS miljoenen 
mensen om en niemand ligt ervan wakker. In 
Afrika hebben we zo'n zes grote conflicten 
gehad in de laatste twintig jaar waarbij mil
joenen mensen over de kling zijn gejaagd. . 
Angola, Mozambique, Liberia, Rwanda, 
Burundi, Sierra Leone. Navrant is dat Darfur 
aandacht begon te krijgen vlak voor het EK 
Voetbal, toen zakte het weg, toen kwam het 
weer terug maar toen begonnen de 
Olympische Spelen. Ik ben daar heel cynisch 
over gewordE!n." "Vijftig jaar na het begin van 
alle ontwikkelingssamenwerking zijn er nog 
steeds een miljard crepeergevallen in de 
wereld. Ook dat zijn mensenrechten, sociaal
economische mensenrechten ik was dit jaar in 
Burkina Faso, een land dat almaar ontwikke
lingshulp moet krijgen. Maar hoe komt dat? 
Hun drie belangrijkste exportproducten moe
ten concurreren met exportproducten uit de 
EU en de VS, en die worden gesubsidieerd met 
bijna 365 miljard per jaar! Zij 'kunnen zich 
dus niet eerlijk op de wereldmarkt manifeste
ren. Vind je het gek dat zo'n land voortdu
rend aan het infuus hangt? Voor de WTO-top 
in Cancun had ik die cijfers nog nooit gezien, 
terwijl ik al dertig jaar met dat onderwerp 
bezig ben. Als ik het al niet weet, dan weet de 
gewone burger bij de buis het zeker niet." 

Politieke actie 
Naast de over- en onderarticuliltie vanuit 

uiteenlopende motieven is er doelbewuste 
mediamanipulatie, 'politiek~ actie', een andere 
kerntaak van geheime diensten. Van 
Ginneken: "Dat is wel eens geschat op 30% 
van hun manknicht en budgetten, ook al 
vOrmt mediamanipulatie maar 1% van de bias 
in de berichtgeving over conflicten. Het ver
baast me,dat journalisten er niet van door
drongen zijn, ten eerste dat het bestaat en ten 
tweede dat het bij grote, Hoogoplopende con
flicten een factor van belang is. Er wordt veel 
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misinformatie welbewust door strijdende par
tijen in omloop gebracht. Er zijn ook allerlei 
trucjes om die informatie geloofwaardig te 
maken. Als je het tegelijk op twee punten in 
de wereld in omloop brengt, lijkt het 'al alsof 
het zichzelf bevestigt. Dat is een oud trucje 
uit de psychologische oorlogvoering, simpel 
als wat, nog altijd probaat." 

Conflictleer 
Het is niet allemaal moedwil en egoïsme, 

ook onkunde en naïviteit spelen een grote rol. 
Van Ginneken: "Het probleem bij de moord op 
Theo van Gogh, en 'ook met 11 september in 
de VS, waar die echte inlichtingendiensten 
veel machtiger zijn, is dat als je van alle kan
ten informatie binnenhaalt, je die ook kort 
moet sluiten, liefst binnen 24 uur of een 
week. Dat gaat keer op keer fout, er is ook 
geen panacee voor, ook al pomp je er 
reusachtige hoeveelheden geld en menskracht 
in. Frappant is dat er zo weinig sociaal-weten
schappelijke kennis is over hoe dat nou werkt 
bij radicale groepen. Hoe organiseren die 
zich, hoe rekruteren ze, hoe functioneren ide
ologieën, polarisatieprocessen, escalatiepro
cessen? Daar heeft men hele primitieve voor
stellingen van. Een vak waarvan het 
schandalig is dat het is afgeschaft is de pole
mologie, conflictleer, de uitvinding van pro
fessor Röling destijds. Als je met dit soort 
dingen bezig bent, dan moet je de ins en outs 
kennen van het functioneren van sociale 
bewegingen, van sekten en gesloten groepen, 
je moet goed de dubbele bodems zien van 
ideologieën, zelfbedrog en bedrog van ande
ren. Dat is een expertise waarover men vol
gens mij niet op grote schaal beschikt." 

Houtenklazerig 
"Over de psychologie van bekeringsproces

sen, de totale overgave aan een club die 
bepaalde denkbeelden uitdraagt zijn hele 
bibliotheken volgeschreven. De AIVD zou 
taakgroepen moeten hebben die zich in de 
positie van zulke mensen verplaatsen, met ze 
meedenken en niet vanuit een Nederlandse 
houtenklazerige inschatting quasi in hun 
schoenen gaan staan. Dat vergt een inspan
ning. Je ziet bij de Amerikanen ook veel fout 
gaan. De CIA heeft zulke taakgroepen; maar 
hun inlevingen zijn toch veramerikaniseerde 
voorstellingen over hoe radicalen functione
ren. Ze zien op het beslissende moment net 
de verkeerde dingen. Het kenmerk van terro
risme is dat het de' asymmetrie in de macht 
doorbreekt. Navrant was dat op het moment 
dat de Amerikanen het ruimteschild instal-

leerden waarmee ze zich definitief dachten af 
te schermen van de boze buitenwereld, gek
ken daaronderdoor doodleuk verkeersvliegtui
gen in wolkenkrabbers vlogen." 

Kweekvijver van radicalen 
"Ook de strategie van weldenkende opinie

leiders in de westerse wereld is verkeerd. Ze 
polemiseren zo met de hoofdstroóm van de 
islam, gewone gelovigen, dat veel mensen in 
de kweekvijver van de radicalen worden 
gejaagd, met name ook hogeropgeleide jonge
ren in een identiteitscrisis. De polarisati~ gaat 
daarna vanzelf, die heeft zijn eigen dyna
miek. En de schrille stemmen winnen het snel 
van de bedaarde stemmen. Er komen heel 
veel onzorgvuldige formuleringen voorbij die 
een cumulatief effect hebben op betrokkenen, 
op de radicalen aan weerszijden. Ook in het 
politieke debat, zoals Wilders. Het is belang
rijk dat het verstandige maatschappelijke 

. midden het hoofd koel houdt en zich niet gek 
laat maken." 

~chterkant van het gelijk 
"Bij de meeste personen en organisaties, en 

dat geldt voor mijzelf en voor D66, is je 
grootste kracht tegelijk je grootste zwakte. Bij 
het redelijk alternatief, als je nauwkeurig kijkt 
naar de positie in het politieke spettrum die 
D66 inneemt, ietsje links van het centrum, ik 
zie dat in Frankrijk, Duitsland ook, dat zijn 
partijen waar veel profeSSionals op af komen, 
mensen uit de vrije beroepen die verstandig, 
hoogopgeleid zijn. Het gevaar is dat je te veel 
zwelgt in je eigen redelijkheid, verstandigheid 
en onemotionaliteit; en dat je jezelf daarmee' 
op het verkeerde been zet. Het zou voor D66 
een nuttige exercitie zijn om eens naar de 
achterkant van het eigen gelijk te kijken, 
mensen van buiten te halen die daarop schie
ten en je scherp maken OVER hoe je over
komt. De hele context is met deze polarise
ring zo radicaal aan het veranderen, het 
midden komt helemaal braak te liggen: Ik 
denk dat we daar de komende twintig jaar 
nog behoorlijk zoet mee zijn. Als het eenmaal 
zover is gekomen, leert de polemologie, 
wordt het alleen maar .erger. Daar ligt een 
mooie taak weggelegd, oo~ voor D66." 

De auteur is redacteur van Idee 


