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Bolkestein spiegelt zich graag aan 
Thorbecke. 'Een waar staatsman 
moest maatschappelijke ontwik
kelingen die eerst nog onder de 
oppervlakte bleven en pas later 
zouden opwellen, zien te ontdek
ken en erop inspelen,' schrijft hij 

De mythe van de 
nobele journalist 

Rene Cuperus bespreekt: 

J. Wesselius (red.), Het Mijnenveld. 

Over journalistiek en moraal, Amsterdam: 

Nijgh & van Ditmar, 1994. 

'Er zijn twee maatschappelijke 
groeperingen die niet tegen kri
tiek kunnen: o 66 en de joumalis
tiek'. De uitspraak is, geloof ik, 
van oud-w ss-directeur Joop van 
den Berg; zij laat zich in elk geval 
lezen als een vrolijk Aha-Erlebnis. 

De luimige Van Mierlo staat sym
bool voor de ene groepering 
(waar het hier verder niet over zal 
gaan), Maartje van Weegen, pre
sentatrice van NOVA, voor de 
andere. Toch al een armetierige 
Libelle-uitvoering van Jeremy 
Paxman van Newsniaht, presteert 
Maartje van W eegen het elke 
Nov A-gast die een zin begint met 
kritiek op de joumalistieke weer
gave van een bepaalde gebeurte
nis in de rede te vallen met het 
cliche: 'Oh, u valt de boodschap
per van het nieuws aan'. Als iets 
tahoe is bij Nov A, dan is het wei 
kritiek op de journalistieke aan
pak van een onderwerp. De gast 
wordt vriendelijk gesommeerd 
verder te gaan. Hoe het medium 
TV de toonzetting en de beeld-
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niet zonder bewondering. 
Gelukkig deed Thorbecke iets 
meer dan 'inspelen' alleen. Hij 
legde de grondslag voor een 
nieuw staatsbestel. Zou de on
doorgrondelijke Bolkestein dat 
bedoelen als hij ons een 'tweede 

vorming van een nieuwsitem be
invloedt, is niet aan de orde. 

Ongezien dUif ik te beweren dat 
de NOVA-redactie niet over een 
bibliotheek beschikt, en al hele
maal niet over de boeken van 
McLuhan ('the medium is the 
message'), Neil Postman ('de de
biliserende invloed van de beeld
cultuUI') of Baudrillard ('de 
media-werkelijkheid heeft de 
'echte' werkelijkheid vervan
gen'). Voor reflectie op hun werk 
hebben joumalisten noch de 
goede houding, noch de tijd. 

De flink toegenomen macht 
van de media is mede als gevolg 
daarvan geen thema van publiek 
debat. Een enkele opiniepagina
schrijver dUift het onderwerp 
nog wei eens aan te roeren, maar 
dat vraagt wei veellef en onafhan
kelijkheid. Want wie in Neder
land maakt zolangzamerhand 
geen deel uit van het persberich
ten- en voorlichtingscircus ofwel 
het politiek-maatschappelijk me
diacomplex? 

Tegen deze achtergrond is het bij 
zonder dat enige tijd gel eden Het 

Mijnenveld. Over journalistiek en 

moraal (onder redactie van free
lance joumaliste Jacqueline Wes
selius) verscheen. Die eer komt 
het Instituut voor Openbare 

klus' in het vooruitzicht stelt? 

ED. VAN THIJN 
Minister van Binnenlandse Zaken in 

het kabinet-Lubbers/ Kok, 

oud-buraemeester van Amsterdam 

Communicatie en de sector Ho
ger lnformatie- en Commuruca
tieonderwijs (H 1 co) van de 
Christelijke Hogeschool Windes
heim toe. Wesselius schijnt het 
hoek in hun opdracht te hebben 
samengesteld. 

Het is een kloek hoek gewor
den en omvang en vormgeving 
doen vermoeden dat we hier met 
een standaardwerk over het on
derwerp te maken hebben. Lezen 
leidt echter tot een geweldige 
anti-climax. Als ik het hoek had 
moeten aanschaffen, dan had ik 
me miskocht gevoeld . Want bij 
nader inzien gaat het om weinig 
meer dan een H B o-reader met te 
hooi en te gras bijeengeraapte 
stukken over het onderwerp. 
RedacteUI W esselius is er alles
behalve in geslaagd de twintig af
zonderlijke bijdragen met bijna 
net zoveel auteurs enige samen
hang en zeggingskracht te geven. 
Nu is samenhang ook wei wat 
vee! gevraagd bij een zo chao tisch 
opgezet hoek: een artikel over de 
Dreyfus-affaire naast een inter
view met Parool -fotojoumalist 
Wubbo de Jong; een stuk over 
pamfletten in het Parijs van de 
achttiende eeuw naast een 'analy
se' van de zaak-Jenninger; een 
interview met de Duitse under

cover-joUinalist Giinther Wallraf 
tussen een artikel over propagan-
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da in het voormalige Joegoslavie 
en een interview met mediarech
ter Asscher in. Het maakt met uit 
wathet is, als de lemma's journa
listiek en moraal er maar iets mee 
van doen hebben, mag het in Het 
Mijnenveld, zo lijkt de samenstel
ster gedacht te hebben. 

Hier verraadt zich dat niet of nau
welijks is nagedacht over de aan
gesneden problematiek, iets wat 
helaas nogal pijnlijk zichtbaar 
wordt in de inleiding en epiloog 
van W esselius zelf. Zelden zoveel 
jofele gemeenplaatsen aan elkaar 
geschreven gezien. De toon van 
deze bijdragen overtreft die van 
Maartje van Weegen met spron
gen. Het is alsof Wesselius de 
laagste klassen van de christelijke 
hogeschool als doelgroep voor dit 
hoek ziet; een raadsel waarom 
Nijgh & Van Ditmar het dan als 
pretentieus hoek op de (algeme
ne) markt he eft gebracht. 

Mijn kritiek op de wereld van de 
journalistiek (de onder te vee! 
journalisten gangbare codes en 
routines) loopt vreemd parallel 
met mijn kritiek op Het Mijnen 
veld. Vrijwel nergens in dit hoek 
wordt geargumenteerd, geanaly
seerd, geredeneerd of geabstra
heerd. Het gaat ten onder in 
anekdotiek. Wesselius is doods
bang voor welke algemenisering 
dan ook. 'Zander te vervallen in 
het postmoderne "wat is waar
heid?"-gedoe, mogen we wei 
stellen dat het "nieuwsbedrijf' zo 
eenvoudig nog niet is', is een 
intelligente zin uit Wesselius 
inleiding. Of: 'Dit hoek belicht 
verschillende aspecte.n van het 
"mijnenveld", niet vanuit een of 
andere abstracte vorm van 
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"ethiek", maar vanuit de prak
tijk.' Natuurlijk, vanuit de prak
tijk, het zou eens te abstract wor
den en echt iets met 'ethiek' te 
maken kunnen krijgen. 

K u if} e-perspecti if 
Ik had gehoopt hier te maken te 
hebben met een hoek dat een 
rniddenpositie zou innemen tus
sen de dolgedraaide theorievor
ming van de communicatiewe
tenschap en de geesteloosheid 
van de journalistieke praktijk. 
Helaas staat het, gesitueerd tus
sen die twee polen, het dichtst bij 
de laatste. In het bijzonder waar 
het om de eigen bijdragen van 
Wesselius gaat, als ook om de 
aselecte bundeling van stukken. 
Het hoek bevat zeker een aantal 
aardig leesbare anekdotes, maar 
ontbeert een poging om op een 
wat algemener niveau iets te zeg
gen over journalistiek en moraal. 
Aan het eigenlijke thema komt 
men dus nauwelijks toe. 

Bovendien is het een nai'ef 
hoek, dat in de jaren vijftig ver
schenen had kunnen zijn, ruim 
voor de 'media-boom'. Het in
formatie- en communicatietijd
perk is de grote afwezige. Dever
anderde maatschappelijke bete
kenis van nieuws en informatie, 
W esselius heeft het goeddeels 
over het hoofd gezien. Wat over
heerst is het Ku!f}e-perspectiif, de 
journalist als integer-onnozele 
waarheidszoeker, die op zijn 
queeste tal van beren op zijn pad 
treft. Tamelijk ouderwetse 
vraagstukken vormen dan ook de 
hoofdmoot van het hoek. Vanuit 
het perspectief van de 'nobele' 
journalist wordt het Mijnenveld 
geschetst. Eversreens als het vraag
stuk van de onafhankelijkheid en 

de objectiviteit van de journalist 
passeren de revue; en dit aan de 
hand van interviews en korte 
anekdotische bijdragen van een 
twintigtal 'betrokkenen'. Cen
suur (de Golfoorlog), commercie 
(de oplagecijfers, de mediaty
coons) en manipulatie van aller
hande aard ( vooroordelen en de 
'gekleurde bril') worden als de 
belangrijkste bedreigingen van de 
journalistieke beroepsuitoefe
ninggetoonden besproken. Wel
ke gevaren loopt een leerling
journalist van de Winschoter 
Courant, zo lijkt de leidende 
vraagstelling. Want diep graven 
doet het allemaal niet. 

Het hoek ontbeert bovenal zelf
kritiek. Het journalistieke metier 
wordt nauwelijks geproblemati
seerd; de idylle van de nobele 
journalist niet verstoord . Bijna 
geen woord over de fictie van 'de' 
journalist of 'de' pers; de duizen
den 'journalisten' die commer
ciele bedrijfs- en advertentiebla
den van kopij voorzien, alsmede 
de vakbroeders van de huis-aan
huis-bladen en de roddelpers: zij 
mogen allen delen in de edele 
waarden van het 'vak'. De jour
nalist als goedbedoelende waar
heidsvinder die in strijd met 
krachten van buiten zijn weg door 
het mijnenveld moet zoeken, 
blijft het dominante beeld. 

Van de twintig bijdragen zijn er 
slechts drie interessant of tot 
nadenken stemmend. De schrij
ver Bob den U yl heeft een aardige 
bijdrage over de aantoonbaar val
se mythe•van Verdun. Op dat ooit 
bloederige strijdtoneel van de 
Eerste Wereldoorlog zouden 
geen bomen meer kunnen groei-
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en. Ondanks de weelderige bo
mengroei ter plekke, houdt de 
my the stand. Een aardig geval van 
informatieblindheid en percep
tiedwang. 

Het meest interessant zijn de 
uit het Frans vertaalde artikelen 
over de zelfmoord van oud-pre
mier Pierre Beregovoy. Dit is de 
enige casus waarbij dilemma's en 
waardenconflicten boeiend aan 
de oppervlakte komen. De term 
mediageweld heeft bij deze tragi
sche gebeurtenis zijn ware bete
kenis gekregen; het vraagstuk van 
de verantwoordelijkheid van de 
journalistiek staat hier op scherp. 

Jean Daniel, hoofdredacteur 
van het Franse weekblad Le Nouvel 
Observateur, roept naar aanleiding 
van deze politieke zelfmoord op 
tot een overdenking van de ethiek 
en het collectieve gedrag van de 
journalistiek. 'De verdenking 
tegen Pierre Beregovoy werd 
dertig keer per dag herhaald, 
want dat is het systeem. Geen 
enkele radiozender, geen enkel 
televisienet, geen enkel dag- of 
weekblad wil onderdoen voor de 
concurrent( ... ) . De nieuwe wet 
van ons vak is niet de informatie, 
maar de voortdurende concur
rentie . Het meest onschuldige 
verwijt ontaardt door die litanie 
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in een kruistocht' . Hetis dit nieu
we 'media-systeem' waaraan 
Wesselius met haar Kuifje-per
spectief volledig voorbijgaat. 
Nieuws is meer en meer pure 
handelswaar geworden, onder
dee! van een vraag-en-aanbod
dynamiek en van een giftig proces 
van oneindige herhaling en ver
menigvuldiging. Tom Schalken 
sprak in een Volkskrant-colurnn al 
eens van de 'journalistieke Wet 
van Murphy': als iets of iemand 
negatief in de openbaarheid 
komt, wordt dat in de loop van de 
tijd aileen maar erger. Nederland 
heeft dan ook zijn eigen zelf
moord-zaken: die van Elco 
Brinkman, binnenkort ongetwij
feld gevolgd door die van 
Heerma. Het gaat hier om ver
schijnselen die de persoonlijke 
verantwoordelijkheid en ethiek 
van de goedbedoelende journalist 
feitelijk overstijgen. Die journa
list zal zich echter wei rekenschap 
dienen te geven van dat mediasys
teem. Hij maakt er deel van uit en 
draagt eraan bij. Waar blijft de 
integere waarheidszoekende on
derzoeksjournalist in een door 
primeurjacht en concurrentie ge
kenmerkte commerciele nieuws
machinerie? Hoe te ontkomen 
aan de collectieve obsessie voor 

'het dagelijkse nieuwsfeit'? Wat 
is de functie van waarheid in een 
meer en meer tot beeldvorming 
en beeldenstrijd gereduceerde 
publieke werkelijkheid? 

Het lijkt me zinnig dat een op 
te richten Nederlandse VereniainB 
van Kwaliteitsjournalisten zich, met 
uitsluiting van de vele kwaadaar
dige en beunhazende vakbroe
ders, eens zou buigen over de 
maatschappelijke impact van het 
nieuw ontstane 'mediasysteem'. 
Een bezinning op de logica en de 
codes van de hedendaagse journa
listieke praktijk en vooral op de 
onbedoelde collectieve gevolgen 
van het mediageweld is urgent. 
Het wordt tijd dat kwaliteitsjour
nalisten zich eens uitspreken over 
journalistieke kwaliteit. En over 
de kwaliteit van nieuws en infor
matie. Om vak en moraal van de 
journalistiek te beschermen en te 
versterken. Helaas kan Wesse
lius' Mijnenveld bij een dergelijke 
bezinning slechts van zeer be
perkte waarde zijn. Oat hoek had 
beter op de Christelijke Hoge
school Windesheim kunnen blij
ven circuleren. Als een perpe
tuum mobile. 

RENE CUPERUS 

Eindredacteur s &.P 


