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2. COMMERCIËLE MEDIA EN RECLAME 

Reclame is vanzelfsprekend een grote bron van informatie waarvan iedereen weet, 

of zou moeten weten, dat ze met een grote korrel zout moet genomen worden. 

Reclame wil ons immers tot een bepaalde daad brengen (iets kopen, meestal), en de 

informatie wordt enkel als één van de middelen gebruikt. Ofschoon de 

reclamejongens zeggen dat ze ons willen “informeren” willen ze iets anders. 

Echter, reclame is niet steeds herkenbaar, en neemt meer ingewikkelde 

vormen aan. “Productplaatsing”, bijvoorbeeld op de VRT, is ook reclame. 

Gespecialiseerde pr-bureaus adviseren bedrijven maar ook politieke organisaties en 

zelfs overheden, in zogenaamde “crisiscommunicatie”. Zo lieten de 

sigarettenfabrikanten zich bijstaan om het gevaar van longkanker te ontkrachten; de 

regering-Bush om het Congress te overtuigen Saddam Hoessein uit Koeweit te 

verjagen (eerste Golfoorlog), en later over de Irak-inval; London City Airport om te 

mogen uitbreiden; en bij ons: het waterzuiveringsbedrijf Aquiris in Brussel dat de 

zuivering plots had stopgezet
1
. In deze gevallen mocht telkens het Amerikaanse 

Hill en Knowlton het publiek voorlichten; deze pr-onderneming werd gesticht in 

1927 en heeft kantoren in 42 landen, het Europese hoofdkantoor in Brussel. Ze zien 

hun taak als “de zaken in een juiste context plaatsen om de balans in evenwicht te 

houden”. Ze liegen niet - behalve dan over die longkanker “maar de tijdgeest was 

toen anders”; en behalve het verzonnen verhaal dat de dochter van de Amerikaanse 

ambassadeur debiteerde in het Congress, over de baby‟s die door de Iraakse 

militairen uit de couveuse op de grond werden gegooid
2
. Hill en Knowlton behoort 

tot de snelst groeiende bedrijven, en heeft klanten in de groep van allergrootste 

ondernemingen. Naast “crisiscommunicatie” verzorgt het ook lobbying bij 

overheden. Waarheid scheiden van reclame of pure leugen is bij deze specialisten 

                                                 
1
 Voor de industriële relaties van Aquiris, zie Roels: http://hdl.handle.net/1854/LU-814627 

2
 De Morgen 26/12/09. 
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onmogelijk geworden, en we moeten dus hun praatjes per definitie niet geloven. 

Maar ons probleem, als burger/kiezer is: de praatjes dragen geen identificatie of 

stempel, want ze worden verspreid door de opdrachtgevers van de pr-bureaus 

zonder etiketje van de reclamefabrikant.  

 

Reclame in de politiek 

 Mooie slogans om het publiek te verleiden worden zowel door commerciële 

sectoren als door overheden toegepast. In de aanloop naar verkiezingen is dit 

wijdverbreid om zoveel mogelijk kiezers met zo vaag mogelijke woorden aan te 

trekken. Op het gebouw van de Europese Commissie op het Schumannplein in 

Brussel hangt een enorm spandoek: “2010 European Year for combatting poverty 

and social exclusion”. Ze toont ook een tekening van een bijna lege portemonnee 

“Julia‟s bank account”. Tegelijk vaardigen Commissieleden en regeringen regels 

uit voor overheidsbesparingen en soberheid, nadat ze banken gered hadden met 

miljarden euro‟s. Waar de zogenoemde strijd tegen armoede in feite op neerkomt, 

blijkt natuurlijk niet uit de slogan. 

 De Verenigde Staten staan bekend om hun geldverslindende 

verkiezingscampagnes. Ofschoon ik niet weet hoe groot in feite de invloed op de 

kiezers is, de kandidaten zijn overtuigd dat hun succes bepaald wordt door de 

hoeveelheid geld die ze kunnen inzamelen. Verkozenen zijn daardoor afhankelijk 

van hun grote sponsors, en dat zijn bedrijven en zeer rijke lieden. Zo kunnen dezen 

ingrijpen in de wetgeving en verdeling van openbare gelden. Echter, de wet en de 

soepele toepassing ervan, laten toe dat giften anoniem blijven. Zo weten de kiezers 

slechts gedeeltelijk voor wiens belangen ze eigenlijk stemmen. In 2010 werden 298 

miljoen dollar giften officieel gedeclareerd (minder dan 1000 dollar is vrij van 

aangifte); maar er wordt geschat dat het totaal 564 miljoen bedroeg. Zelfs delen van 

het bedrijfsleven pleiten nu voor meer transparantie
3
. Een groep van industriëlen 

bracht in 2012 100 miljoen bij elkaar om de herverkiezing van Obama tegen te 

houden, op initiatief van de gebroeders Koch
4
.    

 De beurswereld van Londen, “the City” is de grootste geldschieter van de 

Conservative Party: 60% van hun partijfinanciering is afkomstig van 37 donoren 

die samen meer dan 10 miljard pond bezitten
5
. De partij verzette zich eind 2011 

tegen een nieuwe regel voor een maximumgift van 10.000 pond per persoon.  

                                                 
3
 http://www.thenation.com/blog/163685/big-business-undo-damage-citizens-

united?rel=emailNation  

http://www.ced.org/images/content/events/moneyinpolitics/2011/hiddenmoney.pdf  
4
 http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/Aartsvijanden-van-Obama.htm  

5
 cijfers van de vakbond GMB, secretaris Paul Kenny.  http://union-news.co.uk/2011/12/revealed-

tories-receive-1-7m-from-big-business-in-last-three-months/ 

http://www.gmbunion.org/news/1271.pdf  

http://www.thenation.com/blog/163685/big-business-undo-damage-citizens-united?rel=emailNation
http://www.thenation.com/blog/163685/big-business-undo-damage-citizens-united?rel=emailNation
http://www.ced.org/images/content/events/moneyinpolitics/2011/hiddenmoney.pdf
http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/Aartsvijanden-van-Obama.htm
http://union-news.co.uk/2011/12/revealed-tories-receive-1-7m-from-big-business-in-last-three-months/
http://union-news.co.uk/2011/12/revealed-tories-receive-1-7m-from-big-business-in-last-three-months/
http://www.gmbunion.org/news/1271.pdf
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 In Brazilië heeft de regerende Arbeiderspartij van presidenten Lula en 

Rouseff financiële steun gegeven aan kleinere partijen die de meerderheid steunen. 

In tegenstelling tot de VS en UK, worden hiervoor Braziliaanse politieke 

kopstukken vervolgd in een groot proces, en dit kort voor de verkiezingen
6
. 

Een regering kan ook boodschappen verspreiden met de bedoeling de 

publieke opinie in een ander land te beïnvloeden, teneinde ginder andere 

machthebbers en een gewijzigd beleid te verkrijgen. In het verleden hebben de VS 

en sommige bondgenoten ononderbroken anti-Sovjet propaganda uitgezonden naar 

de burgers van de Sovjet-Unie en Oost-Europa (Radio Free Europe). Vandaag geeft 

de Amerikaanse regering honderden miljoenen dollars uit aan diverse 

agentschappen, openbaar en privé, om de toestand in Venezuela en het beleid van 

president Chavez in een slecht daglicht te stellen
7
. De zender van opposanten 

gevlucht uit Syrië, kreeg sedert 2006 6 miljoen dollar van Bush, maar ook onder 

Obama
8
. Cuba, sedert Fidel Castro, en het Chili van president Salvador Allende

9
, 

mochten en mogen zich ook verheugen in dergelijke Amerikaanse aandacht. Onder 

de mom van “informatie” is het telkens de bedoeling een (afkeurend) moreel 

oordeel over te brengen aan de bevolking in deze landen, en ze op te zetten tegen de 

bestaande regering. De Nederlandse regering heeft in 2012 bijna 6 miljoen 

uitgetrokken voor training en technische cursussen voor activisten om te helpen te 

ontsnappen aan censuur en internetblokkades. Het land gaat ook servercapaciteit 

leveren om sites die uit de lucht worden gehaald weer in de lucht te brengen. 

Ambassades geven internetactivisten de gelegenheid om op hun computers te 

                                                 
6
 De Morgen 4/8/2012. 

7
 Eva Golinger, aan de hand van officiële Amerikaanse bronnen. Nochtans komt deze 

financiering niet in de grote media, m.a.w. er wordt aan beïnvloeding gedaan zonder de 

opdrachtgevers bekend te maken. http://venezuelanalysis.com/analysis/6418  

http://www.chavezcode.com/2011/08/us-20-million-for-venezuelan-opposition.html 
8
 zoals uitgebracht door Wikileaks; De Morgen 19/4/2011. 

9
 Rechtstreeks verkozen president met een socialistisch programma. Werd gedood (of pleegde 

zelfmoord?) tijdens een militaire staatsgreep onder leiding van generaal Augusto Pinochet, 

gesteund door de CIA en de Chileense RK bisschoppen. Dat gebeurde op 9/11 (11 september)(!!) 

1973. Onder de Pinochet dictatuur werden duizenden vermoord, gemarteld of verdwenen 

spoorloos; sommigen werden uit een helikopter in zee gegooid. Zie o.m. de film “Missing”  

(1982) van Costa-Gavras, met Jack Lemon en Sissy Spacek, naar het boek van Thomas Hauser; 

hij gaat over de waar gebeurde verdwijning van journalist Horman. De Amerikaanse 

ambassadeur in Chili, en eerder assistant minister van BZ, spande een proces in tegen de 

filmmaatschappij en de schrijver, waardoor film en boek tijdelijk uit de handel verdwenen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Missing_%28film%29  Pinochet werd na de regimewisseling in 

beschuldiging gesteld door de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzon; maar de Britse 

regering van Tony Blair liet Pinochet naar huis vertrekken. In 2004 werd door het Chileens 

gerecht een vervolging ingezet, maar in 2006, voor het proces, stierf hij in zijn bed op 91-jarige 

leeftijd. 

http://venezuelanalysis.com/analysis/6418
http://www.chavezcode.com/2011/08/us-20-million-for-venezuelan-opposition.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Missing_%28film%29
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werken. Volgens minister Uri Rosentahl is dit om bloggers en cyberactivisten te 

ondersteunen in landen waar de bevolking wordt onderdrukt, zoals Syrië en Iran
10

. 
 

Reclame in de wetenschap  

Zelfs in de wetenschappelijke wereld is het vandaag normaal dat 

commerciële bedrijven hun boodschap verspreiden door evenementen en 

onderzoekers te financieren. In een aantal (of vele) gevallen voorzien de contracten 

dat resultaten eerst worden voorgelegd aan het bedrijf dat sponsort, vooraleer het 

aan de wetenschappelijke wereld en openbaar wordt bekendgemaakt. Aldus worden 

risico‟s of ongunstige feiten achtergehouden, 31% volgens een studie, dit teneinde 

de commerciële belangen niet te schaden
11

. Na de verstoring van het luchtverkeer 

door de vulkaanwolk uit IJsland, zorgden farmareuzen voor de repatriëring van 470 

artsen na een congres in Canada, met een speciaal gecharterd vliegtuig, een 

gecharterde TGV en een buffet
12

. Zo wordt een buitengewone goodwill gekweekt 

bij de artsen.  Deze goodwill verklaart dat vele artsen regelmatig de allernieuwste 

geneesmiddelen voorschrijven die duurder zijn, en dat blijven doen ofschoon er 

goedkope witte producten in de apotheek liggen. Gratis staaltjes die de artsen 

doorgeven aan de patiënten, zijn erg renderend voor de industrie want ze besteden 

er een paar tiental miljard per jaar aan
13

. Nog een andere reclametruc kwam aan het 

licht toen bleek dat experten van de WereldGezondheidsOrganisatie vroeger 

gewerkt hadden voor farmabedrijven; van hun kreeg de WGO advies om een 

                                                 
10

 http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/12_december/08/e-

news/bescherming_voor_bloggers_en_cybersissidenten.xml 
11

 In de medische en farmaceutische sector hebben commerciële ondernemingen zich onmisbaar 

gemaakt in het wetenschappelijk onderzoek over geneesmiddelen en medische apparatuur. Ze 

doen dat door rechtstreeks onderzoek te betalen (werkingskosten en onderzoekers), en door zowat 

alle medische vergaderingen en congressen te sponsoren. Nog verfijnder is de techniek waarbij 

bedrijven zelf het initiatief voor een studiedag/congres nemen, maar daar het woord laten voeren 

door bekende professoren en wetenschappers, zowel uit de universiteiten als uit de privé-

laboratoria. Dit leidt ertoe dat de nieuwste geneesmiddelen of apparatuur – die ook de duurste 

zijn - gepromoot worden, en voorgeschreven, vooraleer lange-termijn resultaten op de ziekte en 

voor de zieken gekend zijn. Er zijn in het buitenland veel universiteiten die rechtstreeks door de 

commerciële sector worden gefinancierd en beheerd. De Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde van België (niet bepaald een groepje van marxistische revolutionnairen) heeft in 

2007 twee themavergaderingen gewijd aan “Belangenconflicten en geneesmiddelen”, en “Fraude 

in het biomedisch wetenschappelijk onderzoek”. Aan de hand van concrete gevallen werd zowel 
door buitenlandse sprekers als eigen leden aangetoond dat zgn. wetenschappelijke informatie kan 

vervormd of vervalst zijn door commerciële belangen. Zie ook de boeken van Marcia Angell, 

gewezen hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine, één der meest gezaghebbende 

medische tijdschriften; en Barry Werth. 
12

 De Morgen 22/4/10. 
13

 In de VS 15,9 miljard dollar 
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pandemie uit te roepen
14

, zodat die regeringen enorme bestellingen deden van het 

nieuwe griepvaccin. Onder meer de Belgische regering zat met miljoenen 

ongebruikte dosissen; maar andere landen hadden al een contract twee jaar voor de 

epidemie werd erkend. Griepcommissaris prof. Van Ranst vertelt dat de contracten 

erin voorzagen dat bij eventuele nadelige effecten van het vaccin niet de firma, 

maar wel de regering aansprakelijk zou zijn
15

.  

Publiciteit beheerst ook de informatie waarmee de praktijken 

diergeneeskunde worden overladen. Zelfs de voortgezette opleiding georganiseerd 

door de universitaire faculteit worden gesponsord door Bayer, Pfizer, Boerhinger, 

Merial e.a.; bovendien moeten de dierenartsen nog inschrijving betalen.  

Inzake GMO‟s, genetisch gemodificeerde organismen, werd ook een 

vreemde belangenvermenging ontdekt door Jos Bové, Europees parlementslid: 

voorzitter Diana Barati van de Europese voedselveiligheid EFSA zetelt ook in de 

Raad van bestuur van het ILSI (International Life Sciences Institute), een 

lobbygroep voor de gentech-industrie; van Monsanto, Bayer, Syngenta en BASF. 

Prof Barati nam dan ontslag uit de EFSA; maar verandert dat het beleid? Nog 4 

leden van het bestuur hebben banden met commerciële organisaties o.a. Danone; 

één is onze Belgische Piet Vanthemsche (Boerenbond, maar ook COPA en Agri 

Invstment fund)
16

. 

                                                 
14

 Dit werd uitgebracht door onderzoeksjournalisten. De WGO zelf weigert bekend te maken 

welke bindingen met commerciële belangen, huidige of vroegere, leden van hun commissies 

hebben; dit schrijft Paul Flynn (UK, Labour), de verslaggever voor de Europese parlementariërs 

en Raad van europa: http://www.deepjournal.com/p/43/a/en/2962.html  Essentieel voor de 

inschatting van het gevaar voor een pandemie met  Mexicaanse griep waren natuurlijk de 

stijgende cijfers van het aantal zieken. Op een bepaald ogenblik heeft de WGO beslist, gevolgd 

door vele regeringen, dat geen bewijs meer moest worden geleverd dat zieken die hoestten, ook 

leden aan Mexicaanse griep “A(H1N1)v” : elke “griepachtige ziekte” (I.L.I.: influenza like 

infection) werd meegeteld, een oordeel van een arts was in sommige landen niet meer vereist. De 

aanwezigheid van de virus werd getest in een klein staal (2 patiënten per week bij een klein aantal 

huisartsen); vervolgens werd hieruit door extrapolatie het totaal aantal zieken berekend met 

Mexicaanse griep. In de helft van de stalen bleek het niet om het A(H1N1)v virus te gaan, in 

België op de top van de pandemie. De jaarlijks terugkerende seizoensgriep veroorzaakt zowat het 

dubbel aantal zieken.  Het aantal doden was ook veel lager dan voorspeld, totaal 11 in België tot 

november 2009. http://www.iph.fgov.be/flu/NL/22NL.htm  In het rapport aan het Europees 

parlement wordt vastgesteld dat de WGO inderdaad de definitie van pandemie gewijzigd heeft, 

na 4/5/2009. Dat werd eerst door de WGO tegengesproken, maar dan toegegeven geconfronteerd 

met de teksten. De oude tekst heeft de WGO offline gehaald. Dit alles is een voorbeeld van 

enkele wetenschappers die de waarheid opofferen aan andere belangen.    
15

 Interview in De Morgen 18/10/2011. Dit contract (dat alle regeringen ondertekenden) 

ondergraaft dus de wettelijke en morele aansprakelijkheid, waarover we in volgend hoofdstuk 

uitwijden. Het is een pure financiële truk die ook door de betrokken wetenschappers is aanvaard. 
16

 http://www.gmfreecymru.org/open_letters/Open_letter04Mar2011.htm  

http://www.deepjournal.com/p/43/a/en/2962.html
http://www.iph.fgov.be/flu/NL/22NL.htm
http://www.gmfreecymru.org/open_letters/Open_letter04Mar2011.htm
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Europese ambtenaren treden meermaals in dienst van commerciële bedrijven; 

in één rapport worden 15 voorbeelden beschreven
17

. 

In de nucleaire sector zijn ongeveer alle experten gelieerd, nu of vroeger, met 

de privé-industrie die de kerncentrales bouwt en uitbaat. Hun adviezen aan 

overheden en onderzoeksinstellingen pleiten dan ook voor kernenergie. Het 

grootste electriciteitsbedrijf in België, Electrabel, eigendom van het Franse GDF-

Suez, heeft twee mensen in dienst die eerder een belangrijke politieke functie 

bekleed hebben: Sophie Dutordoir, vroeger woordvoerster en adviseur van eerste-

minister Wilfried Martens, en Florence Coppenolle, vroeger woordvoerster van de 

PS en vertrouwelinge van (nu) eerste-minister Elio DiRupo
18

. De verwevenheid 

gaat in de twee richtingen: het huidig hoofd van het federale agentschap voor 

nucleaire controle FANC is ir. Willy De Roovere. Daarvoor werkte hij 30 jaar voor 

Electrabel en nadien voor Belgonucléaire, producent van nucleaire brandstof. Twee 

kandidaten voor zijn opvolging komen opnieuw uit de private nucleaire industrie, 

één uit een privaat controleorganisme, en vierde uit FANC zelf
19

. 

Een nog subtielere invloed van de commerciele sector op het 

wetenschappelijk onderzoek is de oprichting en financiering van onderzoekscentra 

die de naam dragen van een bedrijf. Zo tracht de eigenaar te ontsnappen aan een 

veroordeling en schadevergoeding wegens milieuschade en dodelijke ziekten. Als 

voorbeeld: het lozen in waterlopen van het giftige benzeen door Georgia Pacific 

Plant, deel van Koch Industries in de VS; dezen stichtten het “Koch institute for 

integrative cancer research” in Massachusets. Invloed op de politiek is eveneens 

zichtbaar: de Republikeinse kandidate Michelle Bachman dreigde ermee de 

financiering stop te zetten van het officiële Environmental Protection Agency
20

. 

Commerciële bedrijven hebben reeds hun eigen "universiteit", zogenaamde 

“corporate universities”
21

. Koch industries subsidieert 20 faculteiten economie in 

de VS, en heeft inspraak in de benoeming van de professoren
22

 

 

                                                 
17

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/25/eurocommissarissen-en-lobbyisten-

wisselen-al-te-vaak-van-petje  
18

 De Tijd 17/3/2012. 
19

 De regering liet de selectie uitvoeren door een privé bureau, Korn-Ferry. 

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Regering_vervangt_top_kernwaakhond_FA

NC.9220586-3136.art?highlight=FANC  
20

 http://www.youtube.com/user/bravenewfoundation   http://kochbrothersexposed.com/cancer/   
21

 Al mogen ze soms dat woord niet gebruiken zonder voorafgaandelijke erkenning. Deze laatste 

heeft zopas de Vlaamse regering toegekend aan een master na master ingericht door een 

commercieel bedrijf, nl. Inno.com. Hebben hun corporate university o.m. Disney, General 

Motors, Infosys (voor 5000 studenten, in Mysore, India), Heineken, McDonalds (in Chicago), 

Dexia, Belgacom (DeMorgen 25/9/2010).  
22

 http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/Aartsvijanden-van-Obama.htm  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/25/eurocommissarissen-en-lobbyisten-wisselen-al-te-vaak-van-petje
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/25/eurocommissarissen-en-lobbyisten-wisselen-al-te-vaak-van-petje
http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Regering_vervangt_top_kernwaakhond_FANC.9220586-3136.art?highlight=FANC
http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Regering_vervangt_top_kernwaakhond_FANC.9220586-3136.art?highlight=FANC
http://www.youtube.com/user/bravenewfoundation
http://kochbrothersexposed.com/cancer/
http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/Aartsvijanden-van-Obama.htm
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Denktanks en commerciële bronnen 

Wie de dagbladen aandachtig leest, stelt vast dat steeds vaker berichten in 

feite afkomstig zijn van commerciële bedrijven die zich toeleggen op het 

beïnvloeden van de media, van andere bedrijven, en van de regeringen en 

internationale instanties. We worden tegenwoordig overstroomd met berichten van 

zogenaamde “denktanks”, waarmee een hoge intellectuele kwaliteit wordt 

aangeduid, maar die meestal andere specifieke belangen dienen dan de 

wetenschappelijke waarheid
23

. Slechts aandachtige lezers/kijkers kunnen opmerken 

dat deze “onderzoeken”, “enquetes”, “studies”, “rondvraag”, “advies” uitgevoerd 

werden door privé-instanties die soms mooie namen hebben
24

, maar ons geen 

enkele garantie bieden over de waarheidsgetrouwheid van de boodschappen. Die 

verschijnen dat ook niet in een wetenschappelijk tijdschrift, maar wèl in meerdere 

kranten tegelijk. Zelden wordt meegedeeld hoe de resultaten bekomen werden, of 

waar de details van het “onderzoek” te vinden zijn – zoals het moet bij een 

                                                 
23

 Bijvoorbeeld de “onafhankelijke denktank Itinera”, de “onafhankelijke denktank Liberales”, 

het VIVES Instituut, de “onafhankelijke denktank Brookings Institution” in Washington, “Open 

Europe”, het Amerikaanse “Project for a New American Century”, stichtingen zoals Holland 

Financial Centre, Center for European Policies CEPS, auditbureas Intertek, Bureau Veritas, SGS, 

en vele andere.  
24

 Sommige zijn multinationale bedrijven zoals Dow Jones, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, 

Deloitte, Ernst & Young, McKinsey, SD Works, Graydon, Onderzoeksbureau GfK, 

Onderzoeksbureau TNF-Sofrès, pr-agentschep Weber en Shandwick, Dedicated Research, 

adviesbureau Econopolis, VKW Metena, Hill en Knowlton, consultancy Charles Rivers 

Associates… De naam Arthur Anderson Consulting verdween toen het betrokken bleek bij het 

frauduleus failliet van het Amerikaanse ENRON. De drie grote ratingagentschappen, 

FitchRatings, Standard & Poor en Moody‟s beoordelen dagelijks de degelijkheid van beleggingen 

op de beurs, kredietwaardigheid van banken e.d. Ze verspreiden zelfs hun oordeel over de 

(slechte) kredietwaardigheid van een hele natie, wat de nieuwe (socialistische) regering in 

Griekenland te beurt viel, zodat de Griekse overheidsobligaties fel in beurswaarde zakten 

(8/12/09) en de Europese Centrale bank deze obligaties niet meer mag aanvaarden als onderpand 

voor leningen aan die regeringen! (6/12/9). Anderhalve maand later gaan de 3 ratingbureau‟s 

opnieuw in de aanval tegen Griekenland, wat de kranten toelaat te titelen “Griekenland onderuit 

in wedloop om cash”. Meteen worden ook Ierland, Italië, Portugal, België, Oostenrijk en Spanje 

in een twijfelachtig daglicht gesteld (28/1/10). Als klap op de vuurpijl raadt op 29/1 het Zwitserse 

UBS aan dollars te kopen voor euro‟s – uitgerekend deze bank had zwaar belegd in de risicovolle 

afgeleide effekten, en wisselde al 3 of 4 maal van CEO sedert de kredietcrisis. De Belgische 

ondernemers vertegenwoordigd door Thomas Leysen sprongen op dezelfde kar, in aanloop naar 

de moeilijke onderhandelingen met de vakbonden. Al deze meningen sorteren maar effekt 

doordat de media ze breed verspreiden alsof ze het orakel van Delphi zijn. Het is opnieuw Fitch 

die op 24/3 de kredietwaardigheid van de Portugese staat verlaagt; ook daar is er een regering van 

socialisten. Dow Jones berekent een economische parameter, de optimismebarometer, met een 

computerprogramma dat vertrekt van de meningen van financiële journalisten in de kranten; dit 

wordt dan als ernstig cijfer verkocht. 
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wetenschappelijk onderzoek. Want deze details zijn nodig voor de lezer om 

controle te kunnen uitoefenen. Een flagrant dagelijks voorbeeld zijn de drie grote 

rating-bureaus, Fitch, Standard & Poor en Moody‟s. Deze commerciële bedrijven 

beoordelen de degelijkheid van beleggingen op de beurs, kredietwaardigheid van 

banken, recent nu ook van staten, Griekenland, Portugal, zelfs de VS. Ofschoon zij 

de verpakte rommelkredieten de beste punten hadden gegeven, en dus mede de 

financiële crisis veroorzaakten, gaan ze gewoon verder met oordelen te geven. Aan 

die meningen blijven alle media, en vervolgens regeringen en politici, grote 

aandacht en respect betonen. Zelfs de Europese Centrale Bank steunt zich op deze 

ratings. Hoe onwetenschappelijk kan men zijn. Wetenschapper prof. Paul De 

Grauwe stelde al in januari 2009 in een scherp artikel voor een waarschuwing te 

plaatsen op ratingadviezen: “Warning: rating agencies can do you harm”
25

. 

Ook de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling, verspreidt regelmatig cijfers en opinies over de economie en de 

sociale politiek. Idem voor het World Economic Forum
26

 

Naast denktanks zijn er ook personen die zo vaak door de media worden 

aangezocht dat ze een status krijgen van orakel. Sedert de bankencrisis van 2008, 

gevolgd door de economische crisis, worden ze gepresenteerd met de titel van 

“hoofdeconoom” of “topeconoom” (zoals Geert Noels van het beleggingskantoor 

Econopolis; Yvan Vandecloot van Itinera). Een Londense bankier, Pascal De 

Paepe, schrijft niet alleen regelmatig in de krant, hij mag dagelijks kommentaar 

geven over de financiële markten in Vandaag op Radio3, de openbare omroep. 

Het zou de moeite lonen de inhoud van de boodschappen van deze firma‟s en 

organisaties naast elkaar te leggen, om vast te stellen welk maatschappijmodel er 

(on)rechtstreeks uit voortvloeit. Immers, langs deze wegen worden morele waarden 

en regels gepropageerd. Ze geven hùn interpretatie van principes zoals solidariteit, 

rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, competitiviteit, e.a. 

 

Verborgen waardeoordelen in de berichtgeving. 

We hebben al eerder gewezen op woorden en uitdrukkingen in het nieuws, 

die zelf een positief of negatief waardeoordeel includeren. De veelgebruikte 

woordenschat van “invloedrijk”, “gezaghebbend”, “topeconoom” betekenen 

betrouwbaar. Omgekeerd impliceert “omstreden” of “controversieel”, 

                                                 
25

 Zoals op pakjes sigaretten staat, zegt De Grauwe:  

http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/intecon/Degrauwe/default.htm  Zie ook Roels: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/21/ratingagentschappen-kunnen-u-schaden   

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/08/schuldencrisis-dievenbende-roept-schuld-

van-de-politie 
26

 www.weforum.org/documents/GCR09privatearea/GCR09/index.html). De OESO is gekant 

tegen de Belgische koppeling van wedden en lonen aan de index van de prijzen. 

http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/intecon/Degrauwe/default.htm
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/21/ratingagentschappen-kunnen-u-schaden
http://www.weforum.org/documents/GCR09privatearea/GCR09/index.html
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onbetrouwbaarheid. “Activisten”, “combattants”, “strijders” (die worden 

aangehouden of doodgeschoten) zijn waarschijnlijk schuldig, minstens overtreders. 

“Talent” is dan weer zeer waardevol en moet beloond worden; waarvoor dat talent 

gebruikt wordt – bijvoorbeeld speculeren op de beurs – wordt vanzelf ook positief.  

Een belangrijk terrein waar ongemerkt waarden achter schuilen, is de dagelijkse 

financiële en economische berichtgeving. Over de voorzitter van de Amerikaanse 

Federale centrale bank, de Fed, schrijft het zakenblad Forbes: “hij heeft het 

Amerikaans bankenstelsel en bij uitbreiding de hele wereldeconomie van de 

ondergang gered”. Deze Bernanke wordt daarom als de vierde machtigste man in 

de wereld gerangschikt, en hij wordt iets later door het blad Time (gevolgd door de 

wereldpers) uitgeroepen tot de man van het jaar
27

.  

Het uitreiken van prijzen, “awards” allerhande, is een veelgebruikt middel om aan 

brede bevolkingslagen normen en waarden over te brengen: een prijs 

vertegenwoordigt immers een goede prestatie, niet een fout. Daardoor wordt dit een 

(nieuwe) norm voor het grote publiek. De lezer kan zelf een lijstje opzoeken van 

diverse awards; we vermelden bijvoorbeeld “de manager van het jaar”
28

, en de 

jaarlijkse „design awards‟ toegekend aan (de vormgeving van) een lange reeks van 

commerciële produkten, zoals een digitale spionagecamera, auto‟s, moto‟s, 

computerschermen, toestelletjes voor afstandbediening, ijskasten, een Mars 

Explorer 2030, een futuristische machine, vliegtuigen, treinen, luxe jachten…
29

. 

Het effekt verschilt niet veel van commerciële reclame voor producten waarvan de 

kwaliteit in termen van duurzaam gebruik vooralsnog onbekend is. 

 

Financiële en economische woordenschat brengt ongemerkt waarden over 

                                                 
27

 De Morgen 13/11/09. En wij die dachten dat de banken gered werden (behalve deze die failliet 

gingen!) door de massale injectie door regeringen van belastingsgelden, dus geld van de 

gemeenschap, en dit in vele naties. En de wereldeconomie? Indien die al gered zou zijn, dan heeft 

Forbes niet veel verwachtingen over de honger, de werkloosheid…Volgens voorzitter Dodd van 

de bevoegde Amerikaanse senaatscommissie is de controle op de banken door de Fed “een 

grenzeloze mislukking”  geweest (“abysmal failure”)(Bloomberg).    
28

 Een jaar later kan die in de gevangenis zitten. Flauwe opmerking, nietwaar. Een andere award 

is deze voor “Private banking”, die door middel van een advertentie wordt verspreid; de winnaar 

is…het Belgisch filiaal van UBS, de Zwitserse bank die rampzalig presteerde zowel voor zijn 

klanten als aandeelhouders tengevolge van beleggingen in derivaten van rommelhypotheken. 
29

 De “design award” is een trademark van het Chicago Athenaeum. De jury van de awards 2009 

omvatte, volgens de website: Roger Duffy, Partner, Skidmore, Owings & Merrill, New York; 

George Beylerian, CEO & Founder, Material Connexion, New York; Yama Karim, Principal, 

Studio of Daniel Libeskind, New York; Juulia Kauste, Executive Director, Finnish Cultural 

Institute, New York; Joseph Mac Isaac, President, Knoll International, New York and Anke 

Strohlmann, Anke Strohlmann Design, New York. Voor de lijst van alle awards 2009:  

www.chi-athenaeum.org./gdesign/2009/update2009winnerslist.pdf 

http://www.chi-athenaeum.org/
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“Beurzen (diep) in het rood” is een vaak herhaald zinnetje. Het moet dus 

slecht gaan, dat verstaat iedereen. Maar voor wie, en waarom eigenlijk? Het zaait 

wel paniek, en verhoogt waarschijnlijk de oplage… “De economie nieuw leven 

inblazen”, dat moet iedereen wel goed vinden! Maar wat betekent het? De welvaart 

van de bevolking verbeteren? Het aantal arbeidsplaatsen? De bedrijfswinsten doen 

stijgen? De beurskoersen verhogen? Het verbruik opdrijven? Het bruto nationaal 

product zien toenemen, zoals na een grote ramp het geval is?   

De resultaten van een bedrijf (in principe een objectief feit) wordt tegenwoordig 

stelselmatig vergeleken met de “verwachtingen” van analysten. Het woord 

“verwachting” heeft reeds een positieve klank, maar dit wordt nog versterkt 

wanneer het bericht stelt dat de resultaten “beter” waren dan de verwachtingen – of 

“slechter”, “ondermaats”, “teleurstellend”. Deze waardeoordelen zijn hoofdzaak; 

nauwelijks gaat de gemiddelde lezer/toehoorder uitpluizen welke de objectieve 

cijfers zijn en waarop precies ze betrekking hebben: hoeveel omzet, hoeveel 

nettowinst, de beurskoers, evolutie  van de werkgelegenheid, de loon- en andere 

kosten, de (nieuwe) produkten of diensten, zelden het aantal klanten of het 

consumentenoordeel of de waarde voor de gemeenschap. Hoe de “verwachtingen” 

bekomen worden, wordt in het vage gelaten; de media impliceren dat ze door 

betrouwbare specialisten zijn berekend. We vermoeden dat ze dit met complexe 

wiskundige formules doen, want er worden cijfers gegeven met decimalen na de 

komma – waar vrijwel niemand het fijne van weet: ze behoren tot het 

bedrijfsgeheim
30

. Evenmin worden de namen van de “analysten” genoemd – het 

zijn dus dubbel anonieme bronnen. Of we horen/lezen dat “waarnemers”, of 

“doorgaans welingelichte bronnen” ons willen voorlichten. In het wetenschappelijk 

onderzoek zouden dergelijke bronnen als onbruikbaar buiten beschouwing worden 

gelaten; maar in de media worden ze dagelijks opgevoerd, en beïnvloeden ze 

waarschijnlijk de toekomst van het bedrijf, langs de beurskoers, de bereidheid van 

geldschieters, ja, zelfs de klanten krijgen een goede of slechte indruk. 

Anonieme computerprogramma‟s “oordelen” of de aandelen van een bedrijf 

moeten verkocht, dan wel gekocht worden. Zo worden onafgebroken beslissingen 

genomen vele malen per minuut, en uitgevoerd, waarbij miljarden van eigenaar 

verwisselen, met grote impact op het bedrijf, de werkgelegenheid, of de economie 

in haar geheel. Veelal komt geen menselijk oordeel nog tussen in deze 

                                                 
30

 de wiskundigen die de geheime maar zeer ingewikkelde formules ontwerpen worden “quants” 

genoemd. Ze doen dit in opdracht van grote financiële spelers, zoals hefboomfondsen en grote 

banken. Echter, hun opdrachtgevers weten vrijwel niets over de kansrekening en onbewezen 

hypothesen waarop de formules gesteund worden. Prof P. De Grauwe kent de quants een grote 

rol toe in het ontstaan van de bankencrisis, zie voetnoot 208, alsook de VPRO reportage 

Tegenlicht van 8/2/10 en andere links: 

www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/42792484/ 
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bliksemsnelle transacties, zgn. high frequency trading, ofschoon die natuurlijk ook 

een ethische inhoud en ingrijpende gevolgen hebben. 

Hoe de “ratings” van de drie ratingsbureau‟s Moody‟s, Standard & Poors, en Fitch, 

onder de vorm van “AAA”, of “AA-” of “BBB” of “Baa3”, enz., precies tot stand 

komen is geheim. Maar ze impliceren een reeks van maatschappelijke keuzes en 

waarden (zoals: rijk worden door te speculeren op de beurs, e.a.) zonder dat de 

burger precies weet welke. Sommige politici en partijen
31

 hebben opgeroepen een 

Europees ratingbureau op te richten; maar wie daarop inzage en controle zal kunnen 

uitoefenen (“experten”, ofwel de verkozen volksvertegenwoordiging, ofwel de 

bedrijfswereld…) zal bepalen welke prioriteiten de voorkeur krijgen – dit zijn 

morele beslissingen. 

 

Waardeoordelen zijn niet meer gescheiden van de informatie 

De term “besparingen” of “verlaging van de loonkosten” heeft een positieve 

connotatie, zonder dat daarvoor enige uitleg wordt gegeven. In de praktijk komt het 

meestal neer op een vermindering van het aantal jobs, of verlaging van de lonen of 

sociale bijdragen. Op moreel vlak (goed of kwaad) heeft dit minstens twee 

gevolgen: waarschijnlijk een verhoging van de nettowinst, en tegelijk de daling van 

de koopkracht en zelfs armoede in een aantal gezinnen. Dat wordt er echter zelden 

bijverteld. 

Economische groeinormen, maximum begrotingstekort van regeringen, ja, 

zelfs de toegelaten groei van de gezondheidsbudget
32

, en maximumduur van 

werkloosheidsuitkering, worden als objectief en noodzakelijk gepropageerd door 

het Internationaal Muntfonds en de Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling OECD. De voorzitter van het Belgisch Planbureau bazuint rond 

dat er geen sprake van kan zijn de pensioenen verhoogd worden
33

 (terwijl heel wat 

gepensioneerden leven onder de armoedegrens- FR). Dit alles zijn (onuitgesproken) 

keuzen voor een specifiek model van economie en sociale voorzieningen, en ze 

worden ongemerkt aan de lezers/kijkers/kiezers/beleidsmakers ingelepeld also het 

waarheden zouden zijn. De teksten van de OECD staan vol met het bevel 

“imperative”. 

Simplisme en stereotypen zijn troef in de uitleg over de eurocrisis uitgelegd 

aan een 9-jarige, door middel van Lego-mannetjes, door de Amerikaanse 

zakenbank J.P. Morgan. De Europese Commissie en de raad van Financiën worden 

                                                 
31

 onder meer Jean-Claude Junker (Luxemburg); en S-p-a in zijn laatste verkiezingsprogramma.   
32

 Is in België een politiek discussiepunt. Vroeger werd een maximum stijging afgesproken van 

4,5% per jaar; maar Open VLD en MR vinden dat te hoog. 
33

 Interview aan La Libre Belgique, zie De Morgen 9/3/10. 
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voorgesteld als leden van het vijandige leger uit Star Wars. Dit soort onderwijs 

wordt door kwaliteitskranten overgenomen
34

. 

Merk nogmaals op dat de adviezen van zogenaamde experten enkel maar 

effect kunnen hebben omdat ze systematisch door de media verspreid worden als 

feiten, als waarheid. In een artikel over het drinken van kraantjeswater laat de 

journalist een fabrikant van filtersystemen aan het woord: die zegt dat 

kraantjeswater niet gezond is, het zit vol mineralen en metalen en steeds meer troep 

zoals shampoo, pijnstillers of drugs. De verkochte filters, die zogezegd de natuur 

nabootsen, kosten 2600 eur of meer
35

. Een BBC documentaire over 

ouderdomsrimpels in de huid wordt gepresenteerd door een vrouwelijke arts die 

ons uitgebreid rondleidt in de laboratoria van L‟Oréal en producten van Unilever in 

de kijker zet. Beide zijn grote bedrijven met een miljardenomzet, die zo een 

wetenschappelijke betrouwbaarheid krijgen aangemeten.    

Andere onrechtstreekse morele normen in de media zitten in de “human 

interestverhalen”, dit zijn interviews en levenslopen van bekende figuren: BV‟s 

waaronder veel bedrijfsleiders, maar vooral TV- en radio-presentatoren, zangers, 

sportlui, “trendwatchers”, in sommige bladen rijke society figuren. Hun persoonlijk 

verhaal is een rolmodel voor inkomen, woning, wagen(s), kleding, 

schoonheidsprodukten, hun successen, morele opvattingen, politieke of 

maatschappelijke visie. Soms wordt hun godsdienstigheid ook als positief naar voor 

gebracht. Ook „gewone‟ mensen die voor de TVcamera moeten antwoorden op een 

vraag, worden door de media voorgesteld als “de publieke opinie”. Enige 

deskundigheid is hier niet vereist; wèl vanwege de journalist die immers de topic 

uitkiest, de vraag opstelt, en uit het antwoord knipt wat past in de geschikte 

seconden.   

De Britse Daily Star zet systematisch aan tot islamofobie, zegt een journalist 

die om die reden ontslag neemt. Het blad schreef ook een lovend artikel over de 

extreem rechtse partij English Defense League
36

. Onze Vlaamse media vestigen 

veel meer de aandacht op moslims dan op katholieken of joden. Nadruk wordt erop 

gelegd hoezeer “hun” levenswijze verschilt van de “onze”; zoals de scheiding van 

mannen en vrouwen, en dat hun kinderen de hele dag en „s avonds laat op straat 

spelen. Maar was en is dat niet evengoed traditie in christelijke dorpen en steden? 

Dàt hebben de media nooit zo geformuleerd; ze zouden trouwens meteen protesten 

uitgelokt hebben van hun overwegend katholiek opgevoed publiek en organisaties. 

In Nederland gebruikt Geert Wilders het scheldwoord islamo-fascisme. Even 

                                                 
34

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110908_058&_section=60395040

&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=weekly 
35

 De Morgen5/7/2012. 
36

 http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/04/daily-star-reporter-quits-protest  

http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/04/daily-star-reporter-letter-full 

http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/04/daily-star-reporter-quits-protest
http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/04/daily-star-reporter-letter-full
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noteren dat zijn partij, de PVV, 24 verkozenen telt in het parlement. In hun 

programma staat dat alle bewoners “etnisch” moeten geregistreerd worden
37

. 

Opnieuw leert de wetenschap ons dat registreren gemakkelijk toelaat van te 

discrimineren; denk aan de registratie van joden tijdens WO II, of van zwarten en 

kleurlingen onder het Zuid-Afrikaans apartheidsregime. Op de moderne 

netwerksites vindt iedereen gescheld op moslims en dito filmpjes. 

Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep, dwingt zijn media om meer 

Vlaams te worden, zegt prof Mediabeleid Hilde Van Den Bulck. “Het gaan niet 

alleen om centen, hij doet iets met die macht, en daar mogen we best blij om zijn. 

Hij kan het Vlaamse karakter van onze media mee versterken”
38

. 

Subtiel is het frequent samen vermelden in de berichtgeving van twee 

begrippen, die op deze wijze in de geesten verbonden geraken. Bekend is 

terrorisme + islam; allochtoon + problemen; maar ook China + mensenrechten; 

Cuba + dictatuur; Afrika + corruptie
39

; illegale migranten en drugsgeweld
40

 

Sommige samenvoegingen zijn er zo ingehamerd, dat ze de evidentie zelf 

geworden zijn, zoals New Orleans + orkaan Katrina; maar dat de stad 

overstroomde, met alle gevolgen van dien, was aan een dijkbreuk van een 

binnenlands meer te wijten. Luister naar de verbinding met criminaliteit: “Er is al 

heel lang een groot probleem van criminaliteit in bepaalde wijken…Hangjongeren, 

drugsdealers, gewapende bendes, generaties werklozen” (Kathleen Cools, VRT 

nieuwsanker, in haar vaste rubriek in het financiële dagblad De Tijd
41

). 

Bij misdrijven vermelden media en politie steeds vaker de godsdienst van de 

vermeende dader: vaak als hij moslim is, nooit als hij christen of jood is. De 

voornaam meedelen, Mohamed of dergelijke, is vaak voldoende…  

 Oud-minister Jean-Luc Dehaene vertelt na zijn afscheid van de politiek:  

“Een gemengde Kamer-Senaatscommissie bracht de oorzaken en gevolgen van de 

financiële crisis in kaart, en formuleerde remedies. Dat rapport is een van de beste 

analyses die ik over de financiële crisis gelezen heb. Het kreeg echter nauwelijks 

aandacht van de media”(…) Politici staan onder druk van de media, worden 

gescreend door journalisten die soms pas afgestudeerd zijn en hun eens gaan 

                                                 
37

 http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/ik_wordt_straks_misschien_etnisch_geregistreerd/ 
38

 De Morgen 14.1.2011. 
39

 Paradoxaal zijn daarom de berichten over de financiering vanuit Europa van de oorlog en 

plundering in Congo, DeMorgen 27-28/11/09.  
40

 Tom Vandyck, correspondent in de VS, naar aanleiding van de nieuwe immigratiewet in 

Arizona. In tegenstelling tot de overtuiging van een groot deel van het publiek, staat het 

misdaadcijfer er op zijn laagste peil sedert 1971. De Morgen 2/8/2010.  
41

 De Tijd 14/4/2012. 
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zeggen hoe het moet, maar wier perspectief niet verder reikt dan de krant van „s 

anderendaags”
42

.   

 

Welke verborgen agenda? 

Men moet zich blijven herinneren dat dagbladen en de meeste TV-stations 

commerciële belangen hebben: ze moeten winst opleveren, en halen de meeste 

inkomsten uit advertenties waarvan de tarieven rechtstreeks afhangen van hun 

oplage/kijkcijfers. Ook kunnen de adverteerders rekening houden met de politieke 

of ideologische strekking van het blad/zenden
43

.  

Dit is de eerst voorliggende verklaring voor de vorm en inhoud van de grote media. 

Zelfs de openbare omroep (VRT) is verplicht opgelegde kijkcijfers te halen, 

volgens het beheersakkoord met de Vlaamse regering
44

. Hoge kijkcijfers geven 

recht op een extra financiële vergoeding volgens een contract met Woestijnvis
45

. 

Deze prioriteit is iets helemaal anders dan een betrouwbare waarborg voor 

kwaliteit van berichtgeving. Ze kan zelfs leiden tot valse berichten die wèl sterk de 

aandacht trekken. Een typevoorbeeld is het overlijden van koningin Fabiola dat 

gemeld werd in De Morgen en op de nieuwe internetsite van Belga, waar burgers 

“tips” kunnen opzetten. Volgens een journalist was dit een zuiver commerciëel 

initiatief; maar sterker nog had de hoofdredacteur geen controle voorzien op de 

inhoud
46

. In Brazilië is de populaire TV-presentator van een misdaadprogramma op 

“Canal livre”  aangehouden nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was 

opgeheven. Hij wordt ervan beschuldigd moorden te hebben “besteld”, waarna de 

plaatsen van de misdaad door zijn cameraploeg werden gefilmd vooraleer de politie 

arriveerde
47

.  

 

Zijn commerciële media onafhankelijk?  

                                                 
42

 De Morgen 31/12/2010. 
43

 Tijdens de vorige generaties bloeiden meerdere dagbladen die de spreekbuis waren van 

politieke partijen. Ze speelden een belangrijke rol vanaf de 19e eeuw, voor de verovering van het 

algemeen stemrecht, de regeling van de arbeidsduur, de sociale zekerheid, de loonakkoorden, het 

onderwijs met toegang voor alle kinderen, enz. Denk bijvoorbeeld aan de film “Daens”. Door 

geleidelijk verlies van inkomsten uit publiciteit zijn deze dagbladen allemaal verdwenen. Zie bvb. 

Gilbert Temmerman over Vooruit: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/20/gilbert-

temmerman-een-principiele-en-groene-socialist  
44

 Volgens de beheersovereenkomst moeten 60% van de mensen die naar de VRT kijken de 

nieuwsuitzendingen gezien hebben. “Natuurlijk kijk ik naar de kijkcijfers”, zegt Peter Knaepen, 

algemeen hoofdredacteur van de nieuwsdienst, aan De Morgen 2/11/07). 
45

 Bert Govaerts in het vakbondsblad van ACOD De Tribune, febr 2010. 
46

 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GTQ2HDO4E  

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091116_019  
47

 De Morgen 12/10/09. 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GTQ2HDO4E
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091116_019
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Is een krant of TV station onafhankelijk van de adverteerders en van de 

eigenaars van de bladen/TV? Hoe worden journalisten geselecteerd, worden hun 

producten bijgestuurd, en hoe? Hoofdredacteurs schrijven dagelijks hun 

journalisten voor welk tema hun artikels moeten behandelen; en de hoofdredacteurs 

zijn aangesteld door de eigenaars van de krant
48

. Recent maakten we bij meerdere 

Vlaamse bladen een golf van ontslagen mee
49

, zodat alle journalisten nu weten dat 

ze noch de hoofdredacteur noch de eigenaar op de tenen mogen trappen – of ze 

worden de volgende “besparing”. In dergelijke werkomstandigheden zal de 

persoonlijke ethiek van de journalist het meestal afleggen tegen de commerciële 

logica. Dan Rather, bekende presentator van de Amerikaanse TV zender CBS werd 

in maart 2005 op non-actief gesteld nadat hij het verleden van president Bush 

tijdens de Viëtnamoorlog had belicht. 

Media zijn vandaag big business waar harde concurrentie heerst, zodat de 

sterkste (rijkste) ernaar streeft zijn concurrenten over te nemen. Dat geldt ook voor 

de internetmedia zoals de populaire “socialenetwerksites” Facebook en Netlog, 

Twitter, MySpace en Google
50

. De stichters van Google, Sergey Brin en Larry 

                                                 
48

 interview met sportjoernalist Hans Vandeweghe, ontslagen bij DeMorgen, nu bij De Standaard 

(De Tribune 65.08, ACOD, sept 2009).  
49

 Bij De Morgen 26 op 97 waaronder de gevierde dichter Bernard Dewulf. Bij De Standaard en 

andere kranten van de Corelio groep zoals Het Nieuwsblad: 15 mensen (DeTijd 2/1/8). In dit 

laatste verschenen meerdere dagen witte bladzijden als protest tegen het aangekondigd collectief 

ontslag van 5 joernalisten (DM 5/10/9), Uiteindelijk zette Corelio 54 werknemers op straat. 

Dankzij arbeidsduurvermindering moesten maar 33 werknemers het bedrijf echt verlaten (12 

arbeiders, 15 bedienden en 6 journalisten). Van die 33 kwamen er 20 in aanmerking voor 

brugpensioen. In dezelfde periode dat De Persgroep bespaarde op het aantal journalisten, kocht 

het voor 100 miljoen euro Nederlandse bladen op: De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad. 

Dit laatste werd weer verkocht. De Persgroep bezat in Nederland al Het Parool en Q Music; in 

Vlaanderen De Morgen, DeTijd, de Vlaamse Mediamaatschappij (= VTM), Dag Allemaal, Goed 

Gevoel, Het Laatste Nieuws, en de nieuwe site www.HLN.be. met zijn Franstalige equivalent 

7sur7.be. De internet bladen alleen maken sedert 2009 al winst. De herstructureringen in 

Nederland kosten 600 banen (De Morgen 19/5/2010). Ook de Coreliogroep maakte winst op het 

ogenblik van de ontslagen. Sanoma Magazines, uitgever van Humo en Flair, wilde 76 banen 

schrappen; 13 werden op straat gezet. Humo is nadien overgekocht door Woestijnvis. Twee jaar 

later verdwenen bij Belga 9 jobs, Concentra (=Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg) 

schrapt er 25. De Vlaamse Mediamaatschappij  (vtm, 2BE) werkt aan een herstructurering die 

minstens 20 jobs zou kosten (De Morgen 14/12/2011). De uitgever van de Britse 

kwaliteitskranten The Guardian en The Observer gaat minstens honderd jobs schrappen, op 850. 

Er vertrokken al 65 mensen vrijwillig (De Morgen 13/11/09). 
50

 Google maakte 8,5 miljard dollar nettowinst in 2010, een omzet van 29 miljard, en heeft een 

spaarpot in cash van 35 miljard. Het koopt regelmatig andere bedrijven op, zoals Youtube. In 

sommige gevallen verdwijnt het overgenomen bedrijf. Google breidt zijn maatschappelijk terrein 

verder uit: gmail, het digitaliseren van openbare bibliotheken, en het financieren van een private 

maanraket. Ofschoon de gedigitaliseerde boeken geen auteursrechten of copyright meer dragen, 

http://www.hln.be/
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Page, worden door het blad Forbes gerangschikt als de 5e machtigste mensen ter 

wereld. Internetinfo van dagbladen wordt betalend: “De informatie die ze bij ons 

krijgen kunnen ze nadien op de beurs verzilveren. Daarom zullen lezers ook 

vlugger bereid zijn om voor die artikels te betalen”
51

. Zelfs de openbare zender 

VRT volgt deze commerciële redenering: hij wil zijn eigen producties gratis 

aanbieden aan de commerciële zenders als “compensatie” voor een 

“marktverstoring” en om hen “in deze crisitijden te helpen”
52

. Tegelijk wordt van 

de openbare zender verwacht dat hij zowel kijkcijfers, kwaliteit en positieve 

reacties kan voorleggen, en dit van alle diverse doelgroepen in de Vlaamse 

gemeenschap. Maar indien door goede prestaties van de VRT het succes van de 

commerciële zenders vermindert, gaan sommige politici eisen dat de VRT die 

activiteiten afbouwt en zich concentreert op haar „core-business‟, d.w.z. 

                                                                                                                                                              

heeft Google er meteen een “eigenaarslabel” opgezet, die men niet mag verwijderen. De 

schijnbaar objectieve informatie op Google wordt gemanipuleerd door het opkopen van 

trefwoorden, bijvoorbeeld door het oliebedrijf BP, zodat de surfer reclame te zien krijgt: 

http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc-schrijvers/2010/06/09/bp-koopt-massaal-zoektermen-

op-google-en-bing-over-olieramp 

Google is ook begonnen zich te infiltreren in het lager en secundair onderwijs, door aan leraars 

uit 22 landen gratis driedaagse stoomcursussen in Londen en Boston aan  te bieden, in de 

zogeheten Google Teachers Academy, op voorwaarde van zwijgplicht en de verbintenis hun 

boodschap bij andere leerkrachten verspreiden. De Morgen 31/8/2010; 3/9/2011). 

Over Facebook: zie http://tijd.be/r/?t=1&id=8232980 en http://tijd.be/r/?t=1&id=8233239. Het 

vermogen van de 25-jarige oprichter van het sociale netwerk Facebook nam toe tot twee miljard 

dollar. De jongste onder de rijken sprong daardoor van de 321ste naar de 158ste plaats op de 

ranglijst (Belga).  Door een investering in Facebook door Bill Gates‟ Microsoft, zal iedereen met 

een zoekmachine de inhoud van Facebook kunnen uitpluizen. Alle gegevens over gebruikers 

worden op de server van Facebook bewaard, ook nadat een gebruiker zich heeft uitgeschreven; 

dit staat in de gebruiksvoorwaarden…In augustus 2010 werd de beurswaarde geschat op 26 

miljard eur; er zouden jaarlijks 1 miljard reclame-inkomsten zijn, volgens de Financial Times. 

http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110106_083. Nettowinst is 355 

miljoen dollar over 9 maand in 2010, op een omzet van 1,2 miljard. Goldman-Sachs kan de vraag 

naar aandelen van Facebook niet bijhouden. De waarde van Facebook werd in januari 2011 

geschat op 50 miljard. De Amerikaanse controleinstantie SEC is een onderzoek gestart omdat de 

aandelen buiten beurs worden verkocht (30/12/2010). fB gaat in Groot-Brittanië nu bingo voor 

geld toelaten, dus gokspelen. 

Het Vlaamse Netlog mikt specifiek op de leeftijdsgroep 14-24 j. waar het 53 miljoen gebruikers 

heeft, in 35 talen, inbegrepen Chinees en Arabisch; het verdubbelde zijn personeelsbestand 

jaarlijks; de inkomsten komen hfz. van advertenties maar evolueren naar een winstdeling met de 

bank ING en Mobistar (De Morgen 25/9/09). 
51

 Dirk Velghe, directeur van Mediafin uitgever van DeTijd en L‟Echo, na de financiële crisis, in 

De Morgen 18/9/09. 
52

 Liesbeth Vrieleman, hoofdredacter VRT-nieuwsdienst, aan DM 18/9/09. Sedert aug. 2011 

overgestapt naar De Vijver, holding van Wouter Vandenhaute, Woestijnvis. 

http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc-schrijvers/2010/06/09/bp-koopt-massaal-zoektermen-op-google-en-bing-over-olieramp
http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc-schrijvers/2010/06/09/bp-koopt-massaal-zoektermen-op-google-en-bing-over-olieramp
http://tijd.be/r/?t=1&id=8232980
http://tijd.be/r/?t=1&id=8233239
http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110106_083
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programma‟s die de commerciële niet maken
53

. De concurrentie heeft nog een 

andere oorzaak: de openbare zender heeft, paradoxaal genoeg, ook reclame 

inkomsten nodig afkomstig uit de commerciële bedrijfswereld, dus afhankelijk van 

de kijkcijfers; en dit in rechtstreekse competitie met de commerciële zenders
54

. 

Het is niet nodig dat eigenaars en adverteerders rechtstreeks tussenkomen bij 

de manager of hoofdredacteur. Het bedrag van de advertenties beslissen immers 

over uitbreiding of opheffen van een blad of zender. Wanneer het blad “Goedele” 

door Sanoma wordt stopgezet na drie jaar, wordt duidelijk gezegd dat de 

adverteerders het lieten afweten, ondanks een flinke verkoop van 37.500 

exemplaren. Waarom? Volgens journalist PD in De Morgen “schoot het “kutblad” 

de eerder conservatieve adverteerdersmarkt in het verkeerde keelgat”
55

. Het 

legendarische socialistische Dagblad Vooruit, gesticht in 1884 moest ook 

verdwijnen omdat het geen advertenties meer kreeg, vertelt de Gentse oud-

burgemeester Gilbert Temmerman.   

 

Media zijn privébezit met winstoogmerk. 

Media (bladen, TV-stations) zijn meestal eigendom van een persoon of een 

bedrijf. Bekende voorbeelden zijn de News Corp van Rupert Murdoch, eigenaar 

van o.m. Fox-News met 2,25 miljoen dagelijkse kijkers in de VS, The Wall street 

Journal, de socialenetwerksite Myspace, uitgeverij Harper Collins (“Lord of the 

rings”), The Times, News of the world, en The Sun in het Verenigd Koninkrijk met 

bijna 10 miljoen lezers, zender National Geographic Channel, filmmaatschappijen 

zoals 20th Century Fox
56

. Murdoch kocht zojuist de uitzendrechten van de 

                                                 
53

 Tommelein (O-VLD) en CD&V woordvoerders, na de wissel in de raad van bestuur, nu 

voorgezeten door oud-minister Vandenbrande (CD&V); daarvoor voorgezeten door Guy Peeters, 

Socialistische Mutualiteiten. 
54

 In het 1e halfjaar 2010 ontvingen de Belgische TV zenders 685 miljoen euro aan reclame-

inkomsten, dit is een stijging van 19% tgo. 2009. Minder geld kregen de dagbladen: 372 miljoen 

euro, dit is +3%; de radios: 187 miljoen euro, + %; en magazines 145 miljoen eur, dit is +6%. 

Berekend door CIM, Centrum Informatie Media, op basis van de openbare tarieven. De grootte-

orde van deze cijfers toont aan dat de media, ook de VRT, afhankelijk zijn van de reclame 
55

 9/11/2011. 
56

 Het Britse blad maakt openlijk politieke keuzes, afwisselend voor de Labourpartij of voor de 

conservatieven. Na zijn grote verkiezingsoverwinning bracht Tony Blair zijn eerste buitenlandse 

bezoek aan Rupert Murdoch. Blair werd peetvader van één van zijn kinderen. In sept 2009 keerde 

The Sun zich tegen de opvolger van Blair, premier George Brown. 175 redacties in de wereld 

krijgen directieven van Murdoch over de actualteit. Ook tegen president Obama voert FoxNews 

een laster- en smeercampagne. Winstcijfers: kabelzenders 495 miljoen euro, film “Ice Age” 391 

miljoen  (DeMorgen 15/10/09; 6/11/09). FoxNews brengt meer op dan CNN en de 

avondjournaals van andere netten samen. Murdoch is onlangs samen met Microsoft een 

commericiële oorlog begonnen tegen Google. Hij wilde ook de zender BlueSkyB overkopen, 

voor 14 miljard dollar De nieuwe Britse minister Vincent Cable (LibDem) die moest beslissen 
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Nederlandse voetbalcompetitie, gedurenden 10 jaar, voor 1 miljard euro. Maar dat 

gaat hem geld opbrengen (reclame; kijkers moeten betalen)
57

.  

Silvio Berlusconi is eigenaar van 6 op 7 TV stations, van talrijke bladen 

(o.m. Il Giornale), van de grootste Italiaanse uitgeverij, en beheerder van de 

holding Fininvest en voetbalclub Milaan, maar werd ook meermaals eerste-

minister. Zijn bedrijf heeft ook aandelen van Endemol, het Nederlandse TV 

concern (“Big brother”).  

Michael Bloomberg, van het financieel nieuwsagentschap, maar ook van 

Bloomberg TV, werd burgemeester van New-York, nu reeds zijn 2e termijn. Hearst 

Corporation geeft Esquire en Cosmopolitan uit, en de dagbladen San Francisco 

Chronicle en Houston chronicle. In Vlaanderen heeft Telenet een quasi TV-

monopoliepositie
58

. In Frankrijk zijn wapenfabrikant Dassault en Lagardère 

                                                                                                                                                              

over de aankoop door Murdoch van aandelen van BSkyB, werd de bevoegdheid over media 

ontnomen (door premier Cameron, Conserv) nadat hij zich in een  privé-gesprek tegen Murdoch 

had uitgelaten, en andere regeringsleden had becritizeerd. Het gesprek werd opgenomen door 

undercover journalisten van The Daily Telegraph.  Murdoch gaf de koop op na het uitbreken van 

het afluisterschandaal van zijn medewerkers. 

Biografie van Murdoch: www.zonebourse.com/barons-bourse/Rupert-Murdoch-25/biographie/  

http://www.guardian.co.uk/media/interactive/2011/mar/07/rupert-murdoch-career-history-

interactive 

http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/07/rupert-murdoch-80-biggest-deal 

De sociaalnetwerk site MySpace, eigendom van News Corp, gaat een derde tot de helft van zijn 

werknemers afdanken. Een jaar geleden werd het personeelsbestand al met 30% verminderd (DM 

5/1/11). 
57

 De Morgen 9/8/2012. 
58

 Bert DeCaestecker beschrijft hoe Duco Sickinghe, CEO van Telenet, dat stapsgewijze de TV 

bekabeling in Vlaanderen heeft overgekocht, in feite kan beslissen wie een TV zender kan 

lanceren, en welke de kijker te zien krijgt. Diverse kandidaten staan in de rij, het is een 

renderende business, Telenet betaalt de zenders. Maar slechts enkelen worden door Telenet 

uitverkoren. De rechten of beslissing van de kijkers komen hierin niet tussen. Onlangs 

adviseerden de mediaregulatoren dat de kabel ook door anderen moet kunnen gebruikt worden 

(tegen betaling uiteraard). Telenet verzet zich met hand en tand tegen het doorbreken van zijn 

monopolie; het is nu de Europese commissie die erover zal adviseren‟ zodat een Belgische 

beslissing op de lange baan is. Telenet wordt wegens bedrieglijke reclame op de vingers getikt 

door de Jury voor Ethische praktijken JEP ("internet tegen lichtsnelheid"). Telenet is voor 50,21 

% in handen van een Amerikaanse mediaholding Liberty Global, met CEO John Mallone. 

Telenet maakte in het 1e halfjaar 2009 47,7 miljoen euro nettowinst, over 2010 89,3 miljoen netto 

winst . Het aantal mobiele klanten steeg 54% in 2010, tot bijna 200.000. Per klant steeg de 

opbrengst 12%; 38,8 euro over 2010. Telenet heeft ongeveer 3 miljard schulden (leningen) die 

het nog zal verhogen. Het voert ook enorme reclamecampagnes, o.m. tegen Belgacom; in 2009 

besteedde Telenet aan TV-reclame alleen bijna 22 miljoen; Duval-Guillaume kreeg voor deze 

campagne twee Bronzen Leeuwen in Cannes, en nog eens Brons bij de Creative Club of Belgium 

Awards. Telenet is ook eigenaar van Canal+, biedt films aan tegen betaling, en TV series zoals 

Grey‟s Anatomy en Desperate Housewives (De Morgen 25/9/9), en reikt prijzen uit aan Vlaamse 

http://www.zonebourse.com/barons-bourse/Rupert-Murdoch-25/biographie/
http://www.guardian.co.uk/media/interactive/2011/mar/07/rupert-murdoch-career-history-interactive
http://www.guardian.co.uk/media/interactive/2011/mar/07/rupert-murdoch-career-history-interactive
http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/07/rupert-murdoch-80-biggest-deal
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eigenaars van 260 titels (o.m. Le Figaro, Paris Match, Elle). In de VS bezit General 

Electric ook TV en film: NBC, CNBC, Universal Studios. Onlangs overleed in 

Duitsland de grote baas van de media-holding Bertelsmann, de grootste van 

Europa: deze is eigenaar van RTL, in Wallonië RTL-TV en Club RTL, in 

Nederland van 6 zenders. Een dochterbedrijf is productiehuis van Idool en Boer zkt 

vrouw. De holding bezit Der Spiegel, Stern, en de Londense Financial Times, 

evenals Random House, de grootste Engelstalige boekenuitgever (o.m. The Da 

Vinci code van Dan Brown). Zijn platenlabel BMG werd overgekocht door Sony 

en is nu verdwenen
59

. In Vlaanderen en Nederland is de grootste concentratie in 

handen van De Persgroep, met Christian Van Thillo als CEO. 

Minder bekend bij ons is dat de eigenaar van de Britse Daily Star, Richard 

Desmond, die tevens Channel 5 bezit, eigenaar is van een aantal blootblaadjes, 

sekskanalen op TV en celebrity-magazines. 

 

TV is money 

Een leuk voorbeeld van de verwevenheid tussen media en reclame is het 

Franse TF1 dat een beursgenoteerd bedrijf is. Het haalt zijn inkomsten uit 

advertenties. Het tarief daarvan is afhankelijk van mega-eventen zoals de Mundial 

voetbal in Zuid-Afrika. TV1 had de exclusieve rechten gekocht (van de FIFA?) 

voor 120 miljoen euro  (en een deel daarvan doorverkocht aan Canal+ en France 

Télévisions). De advertentietarieven waren lager in geval de Franse ploeg zou 

verliezen. Toen dat ook gebeurde daalde de beurskoers van de zender
60

. 

In België eisen vtm, tv4 en VRT een financiële vergoeding van Belgacom en 

Telenet omdat deze electronisch opgenomen programma‟s aan hun klanten 

aanbieden; hun argument is dat de zenders daardoor kijkers en reclameinkomsten 

verliezen. Dat reclameinkomsten rechtstreeks de inhoud bepalen van de TV-

programma‟s wordt openlijk toegegeven naar aanleiding van het groeiend succes 

van uitgesteld kijken, na het opnemen van een uitzending, dankzij de digicorder. 

Sommige programma‟s worden door 1/4 van de kijkers uitgesteld. 3 zenders en 

meerdere programma‟s samen gaat het over meer dan een miljoen „uitgestelde‟ 

kijkers Het bedrijf gespecialiseerd in het meten van de kijkcijfers (C.I.M.) kan 

technisch meteen weten of de reclameblokken worden bekeken, of overgeslagen. 

80% van de kijkers spoelt de reclame door. De adverteerders betalen daardoor 

minder, en de kosten/baten verhouding van het programma daalt, of wordt negatief. 

                                                                                                                                                              

filmmakers, de PRIME Awards. In Duitsland neemt Liberty Global een kabelbedrijf, Unitymedia, 

over tegen 3,5 miljard €. De holding is actief in 14 landen in Europa, Japan, Chili en Australië en 

bereikt meer dan 40 miljoen huishoudens, en bezit o.m. Discovery Channel (De Morgen 

14/11//09). 
59

 DeMorgen 23/10/09. 
60

 Le Monde 20/6/2010. 
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De baas van de Vlaamse media maatschappij (vtm, 2BE, Vitaya e.a.) schrapt 

daarom duurdere novelles van eigen bodem
61

. Het verlies aan winst wordt becijferd 

in een voorbeeld met een misdaadserie: nu is er per aflevering 30.000 eur winst (op 

een kost van 150.000); maar het uitgesteld kijken zonder de reclame zou de 

advertentieinkomsten zodanig doen dalen dat er 10.000 eur verlies wordt geleden; 

de opbrengst van de advertenties zakt van 180.000 eur per aflevering naar 

140.000
62

. De CEO van De Persgroep, Christian Van Thillo, zegt dat uitgesteld 

kijken levensbedreigend is. In juni 2012 leidt de bedreiging van de winst tot een 

offensief tegen Telenet, vanwege de drie grote zenders: vtm, VRT en vt4. Ze 

overtuigen de Vlaamse minister voor media, Ingrid Lieten, een amendement toe te 

voegen aan de wet: distributeurs van TV signalen, dit zijn Telenet en Belgacom, 

moeten vooraf de toestemming krijgen van de zenders vooraleer enige wijziging te 

brengen aan een programma. De zenders zijn eigenaars van de programma‟s die ze 

maken. Bij Telenet vermoedt men dat de minister bedreigd wordt door een 

campagne van regionale omroepen, vlak voor de verkiezingen; nog een voorbeeld 

van de macht van commerciële belangen in beslissingen van verkozenen. Echter de 

goedkeuring van het amendement werd tegengehouden door regeringspartner N-

VA, die zo de belangen van Telenet verdedigt. Wordt vervolgd.  

Advertentie-inkomsten worden verhoogd door het merk of zijn producten in TV 

beelden herkenbaar te tonen; dit heet „product placement‟. De directeur van VT4, 

Thierry Tacheny, zegt: “…als je ook scoort bij de 55- tot 75-jarigen. Alleen is dat 

niet wat de adverteerder van ons verwacht. Het oudere publiek heeft voor hen nu 

eenmaal geen waarde. (…) Met een te grote VRT hebben de adverteerders te 

weinig toegang tot kijkers”
63

. 

  Het is dus logisch dat de commerciële logica, dat is zoveel mogelijk 

lezers en kijkers en adverteerders, het nieuws gaat beheersen. 

 

Rendement versus deontologie 

Het streven naar steeds meer lezers/kijkers verklaart de grensverlegging door 

journalisten van wat ethisch en zelfs wettelijk toegelaten is: de politie betalen om 

aan informatie te geraken, het afluisteren van persoonlijke gsm‟s en e-mails, het 

rondneuzen in het privé leven. Het recentste voorbeeld is het Britse News of the 

World, eigendom van het Murdoch imperium, dat o.m. berichten wiste van een 

vermoord meisje terwijl de familie en Scotland Yard nog aan het zoeken waren. 

Ook mails van slachtoffers van de bomaanslagen in Londen werden gehackt; 
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 De Morgen 4/3/2011. 
62

 Berekening door Price-Waterhouse-Coopers, zie De Morgen 5/7/2012. Het consultancybureau 

neemt zelf een standpunt in door te voorspellen dat “verschraling dreigt voor de vlaamse 

televisie”. 
63

 De Morgen 19/4/2012. 
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politieambtenaren werden omgekocht. Bazen van het blad wassen hun handen in 

onschuld; Rebekah Brooks mailt rond dat ze “misselijk” is, en noemt het 

“ondenkbaar” dat zij op de hoogte was. Maanden later wordt ze aangehouden 

omdat ze het onderzoek van het gerecht zou gehinderd hebben
64

. Vanuit moreel 

standpunt is de vraag dan: zijn alleen de journalisten en hackers verantwoordelijk, 

of ook hun opdrachtgevers en de eigenaars van de krant? Nu duikt een brief uit 

2007 op van een toenmalige journalist, Clive Goodman: het afluisteren werd 

breedvoerig bediscussieerd in de redactievergadering. De hoofdredacteur was toen 

Andy Coulson, die later media-adviseur werd van premier Cameron
65

. De eigenaars 

hebben na het laatste schandaal de krant opgeheven; vele adverteerders trokken 

zich terug. 200 personeelsleden staan op straat Verantwoordelijkheid, 

aansprakelijkheid bespreken we in een volgend hoofdstuk. 

 Het snuisteren in het privé-leven speurt vaak naar seks. Vroeger waren 

filmsterren en prinsen het voorwerp, maar vandaag ook steeds meer politici. Deze 

worden door het schandaal geliquideerd, en tegelijk brengt het geld op: twee 

vliegen in één klap. Seksschandalen zijn al generaties lang snoepgoed voor lezers 

van “boekskes”,  maar tegenwoordig zelfs van kwaliteitskranten; zie hierover 

verder ons hoofdstuk over de seksuele moraal. Lachwekkend, maar ook 

symptomatisch voor de ernst van onze media, is de naaktfoto van de Britse prins 

Harry (genomen in een hotelkamer tijdens zijn vakantie) op de voorpagina van The 

Sun. Nog hilarischer is de rechtvaardiging in het editoriaal: “publicatie is duidelijk 

in het openbaar belang voor het debat…de veiligheid van de prins…zijn positie in 

het Leger…dit gaat over de vrijheid van de pers”. De foto‟s werden verkocht door 

een Amerikaans agentschap voor 10.000 pond
66

. 

De concentratie van diverse informatiebronnen in een beperkt aantal 

bedrijven laat toe, dat gemakkelijk een politieke en sociaal-economische keuze (= 

ethische waarden) aan het publiek kan doorgegeven worden. Wegens de enorme 

concentratie van media-macht in handen van Silvio Berlusconi vonden talrijke 

Euro-parlementsleden dat de democratie bedreigd wordt; maar hun motie haalde 

juist geen meerderheid omdat de katholieke fractie tegenstemde. Metingen van de 

spreektijd tonen dat Berlusconi 3x meer te zien was dan 6 oppositieleiders samen 

(volgens de jurist van oppositiekrant Il Fatto Quotidiano). Berlusconi heeft door 

zijn parlementaire meerderheid verschillende Italiaanse wetten doen stemmen die 

verhinderen dat hij voor rechtbanken moet verschijnen wegens diverse 

misdrijven
67

. De grootste invloed op de politieke en ethische opinies in vele landen, 
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 De Morgen 16/5/2012. 
65

 De Morgen 17/8/2011. 
66

 The Guardian 24/8/2012. 
67

 Hij deed de verjaringstermijn halveren.  



Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                        Hfstk 4 Deel 2  

Frank Roels  23 

is in handen van het Murdoch imperium dat openlijk campagne voert tegen 

president Obama
68

, maar goede relaties heeft met de Britse regering-Cameron.  

De vraag: zijn de media onafhankelijk?  beantwoorden we als volgt: 

1) de financiering van de media vereist adverteerders, en die willen hoge oplage en 

kijkcijfers; de privé eigenaars eisen dat de winst voorrang krijgt op inhoudelijke 

kwaliteit, waarmee ik bedoel: wetenschappelijk en artistiek gefundeerde vorming 

en ontwikkeling zoals ons onderwijs die nastreven (vroeger genoemd: 

“volksontwikkeling”), en niet ingegeven door een godsdienst of door een sociaal-

economische ideologie. 

2) de toenemende concentratie in handen van enkele commerciële groepen beperkt 

de diversiteit van informatie, meningen, en ethische visies.   

3) we gaven talrijke concrete voorbeelden uit de mediawereld, van de verschillende 

technieken waarmee zowel politiek, sociaal-economisch als ethisch specifieke 

waarden worden verdedigd, en andere bestreden. Dit werd duidelijk in de VS met 

mediacampagnes tegen Obama en zijn de sociaal-economische keuzen. Ook in 

Europa vinden de meeste commerciële media dat de staat teveel middelen opslokt, 

ze becritizeren een grote invloed van de klassieke politieke partijen en van de 

vakbonden. Zonder de sociale bescherming rechtstreeks af te wijzen, leggen ze de 

nadruk op misbruiken en verspillingen bij de overheden, de ziekteverzekering, 

werklozen, zwartwerkers en gepensioneerden. 

Tengevolge van de dominantie door enkele grote bedrijven ontstaat een soort 

hersenspoeling, waar andere opvattingen geen kans meer krijgen. Belangrijke 

informatie die systematisch niet aan bod komt zijn de eisenpaketten en dagelijkse 

acties van vakbonden, en het wetgevend werk en de programma‟s en van de 
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 Fox News voert een laster- en smeercampagne, met slogans als “what does he hide?”, of “(onze 

regering) is de grootste bende huilbabies waarmee ik de laatste dertig jaar gewerkt heb”, “Stalin 

zonder moorden”, “kommunisme”. De baas van FoxNews, Roger Ailes, werkte eerst voor de 

Republikeinse presidenten Richard Nixon, Ronald Reagan en George Bush sr. Onlangs nam hij 

Sarah Palin in dienst bij FoxNews (DeMorgen 15/1/10). Nobelprijswinnaar  Economie Paul 

Krugman schrijft begin oktober 2010 een ongewoon scherp artikel  over de partijdigheid van de 

Murdoch media, en hoe zij Amerikaanse politici  onder controle krijgen. Dat gaat over massa‟s 

geld, over broodroof, tot aftappen van voicemail.  Het zijn de democraten en speciaal de plannen 

van president  Obama die dagelijks  in de wielen gereden worden. Een man van Murdoch (Andy 

Coulson, oud-hoofdredacteur van News of the world) was tot januari 2011 hoofd communicatie 

van de Britse conservatieve regering die de BBC, concurrent van Murdoch, gaat afslanken. 

http://www.demorgen.be/onpdm/pdf.do?pageNr=14&date=20101007&pubCode=DMO  ; ook in 

The New York Times online. 

http://www.demorgen.be/onpdm/pdf.do?pageNr=14&date=20101007&pubCode=DMO
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politieke partijen
69

. Dit leidt bij het publiek tot een politiek en syndicaal 

„analfabetisme‟ 

 

Privé winstoogmerk versus overheidsinitiatief 

In vele landen is een strijd aan de gang tussen openbare en privé zenders. De 

commerciële media zeggen dat de overheid aan oneerlijke concurrentie doet door 

openbare media te financieren. Zo pakt ze klanten af. Deze opvatting wordt ook 

gehuldigd door de Europese Commissie; deze laat subsidies maar toe voor zover de 

openbare omroepen andere diensten aanbieden dan de commerciële. Deze visie 

geeft dus voorrang aan de commerciële belangen boven het voorlichten van de 

bevolking
70

. VRT, RTBF, BBC, de France2, de Duitse ARD en ZDF worden met 

diverse argumenten aangevallen door VTM, RTL, TF1, Canal+, kranten…
71

. 

Wanneer de nieuwe VRT beheerder, Sandra De Preter, een derde TV net in het 

vooruitzicht stelt (voor kinderen), wordt dit meteen gecounterd door een krachtig 

protest van de vtm en VT4. Ook betwisten de privé-zenders het recht van de 

openbare omroep om internetbeelden aan te bieden aan agentschappen; ze noemen 

dit marktverstorend
72

; waarmee ze bedoelen dat hun winst erdoor bedreigd wordt. 

Nadat de Vlaamse regering, op voorstel van Sp-a minister van media, Ingrid Lieten, 

toch een derde VRT TV net (voor en met de jeugd) heeft goedgekeurd, luiden de 

kritieken: dit bedreigt de toekomst van de commerciële zenders, o.m. wegens het 

ophalen van reclame en sponsoring (Bart Tommelein, O-VLD). Dit gaat dus over 

de winsten van de commerciële zenders.      

De situatie in Vlaanderen is sterk gewijzigd door de aankoop van 2 TV-

zenders (VT4 en VIJFtv) door een conglomeraat van bladen (Corelio = De 

Standaard; Sanoma = Humo
73

) en programmamakers: Woestijnvis, eigendom van 

de holding De Vijver (Wouter Vandenhaute). De combinatie van bladen met TV-

zenders maakt deze eigenaars theoretisch dominant boven de VRT (die 

radiostations bezit maar geen bladen), en een gevaarlijke concurrent van de 

Vlaamse MediaMaatschappij en De Persgroep, die vtm, en De Morgen, Het Laatste 

                                                 
69

 Politici worden wél in de media getoond, maar niet de partijprogramma‟s, wetsvoorstellen, 

parlementaire activiteiten.  Indien over nieuwe maatregelen en wetgeving wordt bericht is het om 

ze af te breken. 
70

 Indien deze prioriteiten consequent gevolgd worden is er geen reden meer waarom ook het 

onderwijs niet onderworpen zou worden aan de “markt” met winstoogmerken. Dit zijn helemaal 

morele keuzes; er moet geld aan verdiend worden. Over de inhoud en kwaliteit zal de privé-

eigenaar beslissen.   
71

 De Morgen 5/2/10. Zie ook Murdoch tegen BBC: het kriterium aangewend door The Times, 

een krant van Murdoch, is de geringe luisterdichtheid van sommige BBC stations: 

www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/01/murdoch-krijgt-bbc-op-de-knieën 
72

 De Morgen  13/1/2010. 
73

 Sanoma geeft ook de talrijke Libelles uit; en Feeling, en afgeleiden.  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/01/murdoch-krijgt-bbc-op-de-knieën
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Nieuws, Knack (Roularta
74

) e.a. groepeert. De advertentie-inkomsten zullen 

voortaan over 3 sterke ondernemingen moeten worden verdeeld. Tot daarvoor 

gingen die voor 70% naar de VMMa. Zolang de VRT klant blijft van Woestijnvis,  

gelieerd  aan VT4 en VijfTV, is zijn programmatie afhankelijk van een bedrijf van 

zijn concurrenten, maar de Raad voor de Mededinging vindt dat geen belemmering 

van…de mededinging
75

. Maar Woestijnvis heeft er destijds voor gezorgd alle 

rechten te behouden op VRT-programma‟s; de VRT zal het voortaan alleen moeten 

rooien. Er is dan ook een jacht op talenten bezig waarbij telkens gekeken wordt 

naar de kijkcijfers die bekende Vlamingen (“goudhaantjes”) of TVseries 

binnenhalen
76

. 

In de VS, Latijns-Amerika en vele andere landen, bestaan tientallen TV-

stations die alle in privé (commericiële) handen zijn. In Venezuela voeren de 

meeste ervan campagne tegen de regering van president Chavez die tracht hun 

vergunningen in te trekken; in Brazilië heeft de president nog het recht om 

wekelijks haar burgers toe te spreken, op alle stations. In Vlaanderen daarentegen 

zijn de commerciële zenders een offensief begonnen tegen minister Ingrid Lieten: 

ze zou de openbare omroep bevoordeligen. Een krant titelt: “Een minister zonder 

steun. De Vlaamse mediabedrijven zeggen de minister de wacht aan. Ze weigeren 

nog mee te werken”. 

De Britse conservatieve regering-Cameron heeft met 16% de financiering 

verminderd van de BBC, die wereldwijd erkend wordt als de kwalitatief meest 

hoogstaande omroep. Er zullen 2000 personeelsplaatsen sneuvelen, waaronder 800 

bij de nieuwsdienst. De directeur-generaal verlaat de BBC voor de privé- sector: 

The New York Times Company. Hij was eerder al hoofd van Channel 4 en BBC 

Worldwide, beide commercieel gefinancierd
77

.   

De commerciële pers wordt door de Belgische regeringen langs meerdere 

wegen gesubsidieerd, zoals blijkt uit het dossier van DeWereldMorgen
78

. 
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 Roularta (Rik De Nolf) realiseert opnieuw een concentratie van nieuwsbronnen: Knack, Le 

Vif-Express, Trends, Money Talk, Plus Magazine, Sport Voetbal Magazine,  Royals, Nest, 

Bodytalk, DataNews, Industrie Technisch & Management; Grafisch Nieuws, Media & 

Communicatie, Krant van West-vlaanderen, De Streekkrant. Langs deelname aan de Vlaamse 

Mediamaatschappij: vtm, zenders 2BE en Kanaal Z, Qmusic, JOE-fm. Verder 13 titels in 

Frankrijk o.m. L'Express, 11 titels in Duitsland (langs Groep Bayard), Zeeuws-Vlaams 

Advertentieblad, Citymagazine in Slovenië). De winst is afkomstig van advertenties, waarvan 

70% reclame op televisie (meer info in DeMorgen 1/10/2010). In de voorbije periode werden 

herstructureringen doorgevoerd met schrappen van personeel. 
75

 De Morgen 8/9/2011. 
76

 Zie bvb.reportage in Humo 3732, 13/3/2012. 
77

 The Guardian 24/8/2012. 
78

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/30/politieke-reacties-op-350-miljoen-

staatssteun-voor-de-mediaconcerns 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/30/politieke-reacties-op-350-miljoen-staatssteun-voor-de-mediaconcerns
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/30/politieke-reacties-op-350-miljoen-staatssteun-voor-de-mediaconcerns
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Intellectuele eigendomsrechten, ACTA, SOPA 

De toegankelijkheid tot gedetailleerde nieuwsberichten wordt beperkt door 

de eigendomsrechten die media tegenwoordig opeisen. In principe mag niemand 

gebruik maken van gelijk welke vorm van hun berichtgeving zonder 

voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van de krant, zender, enz., en zonder 

expliciete verwijzing naar het mediabedrijf; dit is zogenaamd “beschermd”
79

. 

Juister zou zijn: “afgeschermd”! Zelfs de auteur van een bericht heeft zijn/haar 

recht automatisch afgestaan aan het bedrijf. Informatie is dus geen publiek recht of 

openbaar bezit meer. Alwie een bericht overneemt of citeert stelt zich bloot aan 

juridische acties om schadevergoeding indien niet vooraf een (betaalde) 

toestemming was geregeld. Dit geldt ook voor video- en audiofragmenten. 

Sponsors van sportevenementen hebben het alleenrecht over het tonen van de TV-

beelden (caféhouders bijvoorbeeld mogen ermee geen klanten lokken!). 

Concurrende merken kunnen verwijderd worden, en mogen niet vermeld worden in 

de twitter van de sportlui.
80

 

De Europese Commissie heeft het internationaal handelsverdrag ACTA 

ondertekend, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, dat wereldwijd vervalsingen 

strafbaar stelt. Het gaat onder meer over namaakproducten zoals luxe handtassen, 

kleding of parfums, illegaal gekopieerde films, computerapplicaties, muziek of 

boeken, maar ook over medicijnen die geen rekening houden met bestaande 

patenten. Doel is op te treden tegen grootschalige inbreuken op het copyright, 

handelsrechten, patenten en ontwerpen door criminele organisaties. 

Maar het Europees parlement verwierp op 4/7/2012 de (in oorsprong Amerikaanse) 

tekst omdat hij te vaag is en zou kunnen misbruikt worden. Echter, de EC geeft niet 

op, en heeft het verdrag voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie
81

. 

In de VS diende een Republikeinse verkozene een eigen wetsvoorstel in, de 
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 Zoals geformuleerd op de site van DeStandaard: “Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken, 

beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere 

bestanddelen van de site (…). Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de 

site aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de 

website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, 

verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de 

bedrijven van de Corelio-groep hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating hebben 

verleend”. 
80

 De Morgen 10/7/2012 
81

 Karel De Gucht na de verwerping door het EP: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=818  

http://kathleenvanbrempt.be/home/in_de_kijker/acta__nee_bedankt  

http://kathleenvanbrempt.be/home/in_de_kijker/antipiraterijverdrag_acta_verworpen 

http://kathleenvanbrempt.be/home/in_europa/interessante_ontmoetingen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=818
http://kathleenvanbrempt.be/home/in_de_kijker/acta__nee_bedankt
http://kathleenvanbrempt.be/home/in_de_kijker/antipiraterijverdrag_acta_verworpen
http://kathleenvanbrempt.be/home/in_europa/interessante_ontmoetingen
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Stop Online Piracy Act, SOPA, die verregaande online handhaving van 

auteursrechten (copyright) mogelijk maakt, tot het wereldwijd blokkeren van 

websites toe. O.m. Hollywood, de filmindustrie, dringt daarop aan
82

. Let op het 

woord “piracy”, piraterij, een soort onwettige roof van kennis en kunst; zoals in de 

ACTA: “criminele organisaties”. Echter, Amerikaanse internetbedrijven 

organiseerden massale tegenstand en voorlopig werd het wetsvoorstel afgevoerd, 

maar niet definitief begraven
83

. Intussen passen Google en youtube al een soort 

zelfcensuur toe
84

.  

Dergelijke juridische regels verhinderen het vrij onderzoek, de volledige 

kennis van de feiten, en zijn strijdig met het principe dat alle kennis, ervaring en 

kunst universeel moeten zijn, in plaats van privé eigendom van rijke bedrijven. Ook 

de democratische besluitvorming zou in het gedrang komen. Daartegenover staan 

de commerciële belangen van de bedrijven; ze krijgen voorrang op universele 

kennis.  

Een concreet voorbeeld waartoe deze opvatting leidt, is het proces 

ingespannen door een Brits (privé) onderzoekinstituut genaamd Energy Intelligence 

Group, omdat minstens tien stukken uit haar publicaties overgenomen waren door 

een analyst van de Zwitserse bank UBS
85

. 

In de wetenschappelijke wereld is het achterhouden of afschermen van 

informatie not done; ofschoon commerciële firma‟s deze macht hebben en ook 

toepassen om zich “te beschermen”. Gelukkig gebeurt een deel van het 

wetenschappelijk onderzoek met publieke middelen waar de regel van de 

openbaarheid geldt. Dit wordt dan weer bedreigd indien commerciële sponsors 

(bedrijven) voorwaarden opleggen aan elke bekendmaking. Een andere belangrijke 

beperking is dat veel traditionele uitgeverijen eerst betaling eisen vooraleer 

wetenschappelijke publicaties kunnen geraadpleegd worden. Hiertegen rijst meer 

en meer verzet, door initiatieven zoals de Creative Commons, “gemeenschaps-

scheppingen”
86

, en “open access” tijdschriften, waarvoor dan wel de auteurs per 

artikel moeten betalen. 

 
Alternatieve media? 
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 Door Hillary Clinton gepromoot op een internationale bijeenkomt, genoemd “Freedom Online 

Conference” 
83

 http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/dec/23/sopa-stop-online-piracy-act  

http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act     http://sopastrike.com/ 
84

 http://allthingsd.com/20120810/in-self-imposed-alternative-to-sopa-google-will-ding-repeat-

copyright-offenders-in-search-results/  de Europese Commissie gebruikte dit als argument voor 

het ACTAverdrag: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/index_en.htm   
85

 DM 12/8/200. 
86

 http://creativecommons.org/   http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl  

http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/dec/23/sopa-stop-online-piracy-act
http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act
http://sopastrike.com/
http://allthingsd.com/20120810/in-self-imposed-alternative-to-sopa-google-will-ding-repeat-copyright-offenders-in-search-results/
http://allthingsd.com/20120810/in-self-imposed-alternative-to-sopa-google-will-ding-repeat-copyright-offenders-in-search-results/
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/index_en.htm
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl
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Tegen de grote commerciële media hebben zich in alle tijden “alternatieve” 

of tegendraadse bronnen teweergesteld, maar dan wel op kleine schaal. In bezette 

gebieden, bijvoorbeeld tijdens WO II, was de sluikpers één van de uitingen van de 

weerstand van een deel van de bevolking, in meerdere steden; haar auteurs, 

drukkers en verspreiders eindigden vaak in een nazi-concentratiekamp. Herinner u  

het uitstrooien in hun universteit van pamfletten tegen de oorlog en tegen Hitler, 

door broer en zuster Scholl van de Weizse Rose; zo worden ze ook verraden en 

later terechtgesteld
87

.  

Vandaag is het internet een snellere, goedkopere en meer bereikbare 

techniek, maar ook hier wordt maar een fractie van het publiek bereikt. Feiten die 

de grote media niet kennen of bewust weglaten kunnen gevonden worden op zeer 

kritische sites, maar hun beheerders zijn “partijdig”, dus selectief in economische, 

sociale, filosofische of politieke zin. Zo zijn er de lobby‟s van belangengroepen 

zoals het “Nucleair Forum”, de chemische industrie, het Europees joods congres en 

het World Jewish Congress
88

, en vele andere waarover we in de media weinig 

horen; hun doel is de opinies, regeringen en wetgevers te beïnvloeden. Deze 

bronnen kunnen dus nuttig zijn om hun ware bedoelingen te achterhalen, al wordt 

hun finale doel ingekleed in mooi klinkende algemeenheden. De Verenigde 

Naties
89

, regeringen
90

, vakbonden en partijen hebben hun eigen website die we 

moeten raadplegen om hun correcte versie van hun programma, actie of 

perscommuniqué te kennen. Idem voor filosofische en culturele verenigingen. 

Vredes-, anders-globalisme- en derdewereld-actiegroepen en ngo‟s
91

 verspreiden 
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 De teksten van hun 6 pamfletten kan men lezen op: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Rose#Zes_pamfletten . De verzetsgroep bestond uit 

meerdere studenten, en ook een professor. Werd ook driemaal verfilmd, o.m. op basis van de 

teksten die werden opgetekend van de ondervragingen door de Gestapo. 
88

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1255694829571&pagename=JPArticle%2FShowFull 
http://www.eurojewcong.org/ejc/news.php?id_article=4536 
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 http://unispal.un.org/unispal.nsf/udc.htm  
90

 Bvb de Iraanse versie van het nieuws op: http://www.presstv.ir/ of Cubaans nieuws: 

www.cubamigos.be/ www.granma.cu/ingles/2009/cuba-i.html  
91

 Een greep uit vele:  Vakbonden: http://www.abvv.be/web/guest/vakcentrales  http://www.acv-

online.be/  Europese vakbonden: www.etuc.org  http://www.etuc.org/a/82e   Vakbonden 

internationaal: http://www.ituc-csi.org/    www.global-unions.org/  AMSAB, Instituut voor 

geschiedenis van de arbeidersbeweging: http://www.amsab.be/  

http://www.amsab.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1018&Itemid=40  

Internationale Arbeidsorganisatie van de UNO:  www.ilo.org/global/lang--en/index.htm Oxfam 

Solidariteit: www.oxfamsol.be;   Andersglobalisten: www.vl.attac.be   Ecologische actie in San 

Salvador: www.unes.org.sv    Landbouw in Burkina Faso: www.cpf.bf; 

Tegen oorlog en wapens: www.vrede.be  en www.vredesactie.be/campaign.php?id=36   

Internationaal tribunaal over de Irakoorlog: www.brussellstribunal.org/  

Internationaal tribunaal over Palestina, met Stéphane Hessel als erevoorzitter: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Rose#Zes_pamfletten
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1255694829571&pagename=JPArticle%2FShowFull
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informatie hoofdzakelijk dankzij hun sites. Individuele auteurs publiceren vandaag 

veel sneller op internet dan in een boek
92

, of een interview is te bekijken op 

YouTube (eigendom van Google). Al-Jazeera, de veelbekeken Arabische 

nieuwsagentschap en TV zender, is eigendom van de prinsen van Qatar en zeker 

niet onpartijdig. Voor Latijns-Amerika richtte president Chavez TeleSUR op, 

http://www.telesurtv.net/.  

Zeer belangrijk voor de werking van een democratie is de informatie op de 

eigen websites van de politieke partijen. Vaak vinden we nog meer recente en 

specifieke informatie op de sites van de verkozenen: parlementairen, 

gemeenteraads- en provincieraadsleden, en van schepenen en ministers. De vele 

rapporten van de raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, en de 

                                                                                                                                                              

www.russelltribunalonpalestine.com 

Joodse vredesgroepen: Btselem over mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden, o.m. 

tegen kindgevangenen:http://www.btselem.org/publications/summaries/2011-no-minor-matter  

http://www.btselem.org/publications?tid=22     http://www.btselem.org/map   Women against 

occupation: www.machsomwatch.org www.gisha.org  www.zochrot.org 

http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=12&amp;type=3&amp;item=2106  

Israëlische dienstweigeraars en militaire getuigenissen: http://december18th.org/   

http://www.breakingthesilence.org.il/      http://www.breakingthesilence.org.il/wp-

content/uploads/2012/08/Children_and_Youth_Soldiers_Testimonies_2005_2011_Eng.pdf  
92

Bekende auteurs zoals Joseph Stiglitz, economist en Nobelprijswinnaar; Noam Chomsky 

www.zcommunications.org/zspace/noamchomsky http://www.zcommunications.org/znet Jeffrey 

Sachs, economist en VN  adviseur.  Wereldwijd uit krantenbijdragen: www.project-syndicate.org/ 

Economist prof. Paul De Grauwe: 

http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/intecon/Degrauwe/default.htm  

Nobelprijs economie Paul Krugman: http://krugman.blogs.nytimes.com/  

“The Elders”  zijn een samenwerkende groep oud-staatslieden:Martti Ahtisaari, Kofi Annan,,Ela 

Bhatt, Lakhdar Brahimi, Gro Brundtland, Fernando H Cardoso, Jimmy Carter, Graça Machel 

Mary Robinson, Desmond Tutu. Ze trachten invloed uit te oefenen op grote wereldproblemen:  

http://theelders.org/home  
De Nederlandse oud-premier Dries Van Agt (CDA) heeft een zeer gedocumenteerde eigen site 

over de Israëlisch-Palestijnse kwestie: www.driesvanagt.nl   

Tegendraadse journalisten die toch veel informatie kennen, hebben hun eigen sites: 

www.michelcollon.info/; Jef Coeck: http://salonvansisyphus.wordpress.com  

http://www.joop.nl/ ; http://www.apache.be/ ; of de site van tijdschriften: MO* 

http://www.mo.be/  die heel snel op de actualiteit kunnen inspelen.  

www.newdemocracyworld.org www.globalresearch.ca  

http://www.globalsocialjustice.com/ (Francine Mestrum) 

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1255694829571&pagename=JPArticle%2FShowFull 
http://www.eurojewcong.org/ejc/news.php?id_article=4536 
92

 Bvb de Iraanse versie van het nieuws op: http://www.presstv.ir/ ; Cubaans nieuws: 

www.cubamigos.be/ www.granma.cu/ingles/2009/cuba-i.html 

Qatar: http://english.aljazeera.net/ en www.aljazeera.com   
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http://www.russelltribunalonpalestine.com/
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stemmingen in de Algemene Vergadering kunnen we online raadplegen. In de grote 

media horen we bijna nooit iets over deze sites, en daardoor ontgaat het veel kiezers 

dat ze zeer onvoldoende op de hoogte zijn
93

. 

Een recentere toepassing van YouTube zijn visuele handleidingen en 

oefeningen voor het hanteren van oorlogswapens van diverse types. De films 

worden door tienduizenden aangeklikt en van nieuwe raadgevingen voorzien, 

bijvoorbeeld in geval van straatgevechten. Het initiatief komt van FSAHelp, 

verwijzend naar de Syrian Free Army; maar de films werden vermoedelijk gemaakt 

in de VS of Canada
94

. 

 

Is het internet de oplossing voor betere informatie? 

Het is een illusie dat alternatieve media steeds ernstiger of betrouwbaarder 

zouden zijn. Er is daar een proliferatie van commerciële, sensatie- en scheldsites.  

Ook de commentaren op de internetsites van deftige bladen waar iedereen anoniem 

en ongeremd zijn frustraties kwijt kan, zijn onthutsend om te lezen. Zij bieden geen 

informatie, maar spuien persoonlijke gevoelens van afgunst, jaloersheid en wraak. 

Meestal blijkt geld één van de achterliggende drijfveren, al wordt vaak geschermd 

met het heilig principe van de persvrijheid, zoals voor de publicatie en verkoop van 

naaktfoto‟s van prins Harry, en de film “Innocence of moslims”
95

. Het 

zelfverklaarde motto van één site is: “Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos 

kwetsend”…“We vinden het gewoon leuk om de hoofdredacteur van de Volkskrant 
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 Meestal de voornaamnaam.be. Voorbeelden: http://www.eliodirupo.be/   www.bartstaes.be  

www.kathleenvanbrempt.be    www.marleentemmerman.be    www.mariannethyssen.be  

Uitzondering: www.websaid.be   Langs de partij om: http://www.groen.be/wie-is-

wie/parlementen/persoon-meyrem-almaci_12.aspx  VN Raad Mensenrechten: 

http://www.ohchr.org/EN/  Algemene vergadering VN: http://www.un.org/en/ga/     

Internationaal Gerechtshof in Den Haag: http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=mwp&case=131&k=5a%3E%20&p2=4&code=mw

p&case=131&k=5a  
94

 De Morgen 27/7/2012. 
95

 De profeet Mohamed en zijn kompanen worden voorgesteld als met bloed bespatte 

vrouwenbeulen en kinderverkrachters. Verspreiding van de film wordt door sommigen verdedigd 

in naam van de vrije meningsuiting. De film werd gedraaid in California door Alan Roberts, 

bekende figuur in de softporno industrie: http://movieline.com/2012/09/14/innocence-of-

muslims-director-karate-cop-happy-hooker-alan-roberts-libya/  

http://gawker.com/5943427/confirmed-the-director-of-innocence-of-muslims-is-a-schlocky-

softcore-porn-director-named-alan-roberts   Een actrice die een hoofdrol vertolkt, Cindy Lee 

Garcia,  heeft een klacht ingediend tegen de producer, omdat ze misleid werd over de aard van de 

film. De producer is waarschijnlijk Nakoula Basseley Nakoula, alias Sam Bacile, een koptische 

christen, die in de VS tweemaal veroordeeld werd, voor fabricatie van methamphetamine en later 

bankfraude. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Innocence_of_Muslims  

14 minuten uit de film: http://www.youtube.com/watch?v=MAiOEV0v2RM  
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te pesten”. “Toen ik die klacht indiende (tegen de Volkskrant), krijg je meteen 

ongelofelijke publiciteit”. De site toont bijvoorbeeld een naaktfoto van een 

presentatrice, en foute cijfers; per vergissing, zegt de hoofdredacteur achteraf. Een 

(groenlinkse) politicus is het mikpunt van een voortdurende campagne
96

. 

Scheldproza krijgt meer en meer burgerrecht dankzij radio, TV en de kwaliteitspers 

die ernaar verwijzen, en regelmatig uittreksels publiceren van de grootste onzin en 

de meest grove en imbeciele formuleringen
97

. In Nederland bestaat nu reeds een 

TV-zender die zich erop toelegt politici belachelijk te maken. Wie daarop kritiek uit 

wordt aan zijn privéwoning belaagd met camera‟s en een microfoon onder de neus; 

dit ondervond juriste en auteur Naema Tahir en haar echtgenoot, prof. Kinneging
98

. 

 

Anonieme bronnen 

De anonimiteit die de regel is bij alle mogelijke internet nieuws en discussies 

vergemakkelijkt enorm het schelden, en ook de desinformatie en leugens. Dat geldt 

evengoed voor de zogenaamde kwaliteitsbladen, als voor personen op facebook en 

twitter. Onlangs werden twee veroordelingen uitgesproken tegen vrouwen die een 

valse identiteit hadden gefabriceerd en daarmee laster verspreiden tegen hun baas 

of een ander persoon. Berichten uit conflictgebieden zijn heel vaak afkomstig van 

anonieme getuigen; maar die zitten misschien in Londen of Washington. Eén 

bekend voorbeeld is de vervolgde lesbische blogger in Syrië, met valse foto‟s, die 

uiteindelijk een man bleek te zijn in Istanbul
99

. “Disinformation travels fast” zegt 

Peter Ustinov, de bekende acteur. In de wetenschappen (de gouden standaard die ik 

hanteer) zijn anonieme publicaties vrijwel onbestaande (tenzij in bronnen die 

eeuwenoud zijn), en ze worden per definitie met grote argwaan bekeken. Niet zo 

dus in de actualiteit. 

Inhoudelijke kwaliteit en betrouwbaarheid zijn niet de eerste zorg van de 

bedenker van het programma Storify, Xavier Damman. Hij promoot verhalen 

opgebouwd uit berichten van gewone burgers, die hij oppikt op twitter, faceBook, 
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 De Nederlandse site GeenStijl. Hij krijgt overvloedig adverteerders, en werd verkocht aan de 

Telegraaf Media Group. 52% van de bezoekers is tussen 13 en 34 jaar oud is. Wekelijks is er nu 

een TV-programma op Veronica. Zie Vrij Nederland 30/8/08. 
97

 Dat tegen Linda De Win, winnares van de het quizprogramma „De slimste mens‟, een 

anonieme scheldcampagne werd gevoerd in privé internetblogs kwam iedereen te weten doordat 

de grote media erover berichten.  
98

 PowNews, dat vervolgens dreigde met een proces wegens handtastelijkheden door prof. 

Kinneging. Interview met Naema Tahir: http://www.youtube.com/watch?v=3HbVoP-4ChQ 
99

 http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/13/syrian-lesbian-blogger-tom-macmaster  

 http://www.smh.com.au/world/lesbian-blogger-seems-a-hoax-but-draws-attention-to-nations-

woes-20110610-1fx0y.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8566528/Syria-doubts-surround-

the-authenticity-of-the-lesbian-Syrian-blogger.html 
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youtube. Hij noemt ze ooggetuigen, ofschoon hij toegeeft zijn bronnen niet te 

kennen; een zogenaamde getuigenis kan uit de lucht gegrepen zijn. Professionele 

journalisten moeten dat maar controleren. Belangrijk is emotie toe te voegen aan 

het verhaal: een kerk vernietigd door een tornado wordt beter als je zegt dat je in 

die kerk getrouwd bent. Terloops laat Damman nog weten dat het beschermen van 

werkgelegenheid door overheidssteun een vloek is. Het Storifyprogramma wordt 

reeds gebruikt door journalisten van het agentschap Reuters, sommige kranten, en 

de journalistieke opleiding van Columbia university
100

. 

 Censuur door website beheerders en door hostingbedrijven is zeer 

gemakkelijk: één persoon kan een bericht, zelfs een hele site, ongemerkt en 

ongecontroleerd uit de ether halen. Sharia4Belgium werd berucht dankzij hun 

protest tegen een lezing van Benno Barnard, wat in meerdere kommentaren een 

aanfluiting werd genoemd van Barnards recht op vrije meningsuiting.  Maar slechts 

weinigen stoorden zich aan het blokkeren van hun site, door privé-personen die hun 

ideologische motivatie niet verborgen: “Websites met extremistische bedoelingen 

zijn niet welkom. Nieuwe pogingen om online te gaan zullen worden tegengewerkt 

en zelfs systematisch geblokkeerd”
101

.   

Een bijzondere plaats neemt Wikipedia in, omdat deze online-encyclopedie 

geschreven en aangevuld wordt door de eigen gebruikers over de hele wereld. 

Omdat ze in 270 talen bestaat wordt ze door 300 miljoen mensen per maand 

geraadpleegd, en  ongetwijfeld is ze gebruiksvriendelijk en efficiënt
102

. Ze is dus 

een aanrader, en wordt zeer veel gebruikt. De grote zwakte is natuurlijk de 

nauwkeurigheid van de berichtgeving, wat pijnlijk aan het licht kwam door een 

grappenmaker die flauwekul plaatste in de biografie van Tony Blair. Voortaan 

kunnen gegevens over levende personen slechts gewijzigd worden na goedkeuring 

door een eindredacteur. Dat garandeert geenszins de volledigheid van artikels; maar 

hetzelfde risico bestaat voor andere media. Artikels die de actualiteit van uur per 

uur volgen (zoals de oorlog in Libië, de anti-islam film…) geven (meestal) zeer 
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 Interview in De Tijd, bijlage 12/5/2012. 
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 In het concreet geval beseft de woordvoerder dat het „extremisme‟ “…is op het randje van het 

strafbare”. Maar de site werd wel verwijderd door het hostingbedrijf Webs. De afgesloten site is 

deze van Sharia4Belgium, een groepje jonge moslims die zich beroepen op de letter van de Koran 

e.a. De „content manager‟ van Mediageil oordeelt: “de sharia prediken is op het randje van het 

strafbare. We wanen ons zelf geen politie maar het is duidelijk dat deze organisatie niet het beste 

voorheeft met België. De minister zou zich actief moeten bezighouden met het offline halen van 

extremistische websites”. Maar minister Annemie Turtelboom (O-VLD) wees op het recht op  

vrije meningsuiting, zolang alles binnen het wettelijke blijft. Er moet een strafbaar feit zijn. De 

Morgen 8/4/10. 
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 Gestart in januari 2001, is het een non-profit onderneming die van giften leeft en daardoor al 

eens in geldtekort geraakte; ze heeft 35 mensen in dienst. De stichter is Jimmy Wales.  

www.wikipedia.org De Morgen 26/2/10. 
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duidelijk hun bronnen aan (de NAVO bijv.), met links. Met een muisklik kan men 

dan de bron beoordelen; dit benadert de werkwijze van de wetenschapper; zulks in 

tegenstelling tot de gedrukte media en agentschappen die hun bronnen verbergen. 

Het is nog afwachten of fouten hierdoor echt vermeden worden; middenin 

conflicten zijn immers veel informanten partijdig, en geruchten vaak 

oncontroleerbaar. Wikipedia is niet immuun voor ideologische manipulatie door de 

auteurs, d.w.z. vervorming van de feiten teneinde een maatschappelijke keuze op te 

dringen.  

 

Wikileaks  
 Wikileaks is een geval apart, omdat zij compromitterende geheime 

documenten, van militaire en diplomatieke oorsprong, publiek maken. De 

initiatiefnemer Julian Assange is Australisch staatsburger en wordt gezocht door de 

VS voor schending van militaire geheimen. IJsland heeft op 16 juni 2001 een wet 

gestemd om hem en andere klokkenluiders te beschermen tegen aanhouding en 

veroordeling. Op hun palmares staan gesprekken tussen Amerikaanse militairen 

tijdens het neerschieten van 12 burgers, waaronder twee journalisten van Reuters, 

in Bagdad, en een militaire video van een bombardement met vele burgerdoden in 

Afghanistan; het militair handboek voor de Amerikaanse gevangenis voor 

terroristenverdachten in Guantanamo; 400.000 Irakdocumenten; 92.201 militaire 

verslagen uit Afghanistan waar de herhaalde burgerslachtoffers bewezen worden uit 

onverdachte bron; en het bezit door de Taliban van gesofisticeerde (Amerikaanse?) 

wapens
103

. Vervolgens kwamen meer dan een kwart miljoen “cables” van de 

Amerikaanse ambassades, die een andere versie dan de officiële aan het licht 

brengen. Vaak blijkt dat het publiek bedrogen wordt, of niet ingelicht, over 

onderwerpen die wel moeten beoordeeld worden door de kiezers. Ere wie ere 

toekomt: het moet onderlijnd worden dat deze massa ruwe gegevens slechts 

bruikbaar worden voor ons, het publiek, dankzij de selectie door enkele grote 

“kwaliteitsbladen”: The New York Times, The Guardian, El Païs, Der Spiegel, Le 

Monde. Kleinere commerciële media voelden zich dan verplicht ook het nieuws te 

brengen.  

Het Pentagon, de president, Hillary Clinton en de Amerikaanse justitie laten 

er geen twijfel over bestaan dat de schuldige zwaar zal gestraft worden – ze 

bedoelen de klokkenluider die de berichten heeft gelekt, niet de kwaliteitspers – dat 

durven ze voorlopig niet, althans openlijk. Ze hebben sedert juni 2010 een 22-jarige 

militair, Bradley Manning, in eenzame opsluiting geplaatst, wat gelijkstaat met 

foltering. Hij riskeert tot 80 jaar gevangenisstraf, maar na bijna 900 dagen kwam hij 

                                                 
103

 www.wikileaks.org of http://www.collateralmurder.com of http://wikileaks.org/irq of 

http://www.wikileaks.org/Inside-the-secrets-and-lies-behind.html
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nog niet voor de rechtbank. Hij was in dienst in het Amerikaans bezettingsleger in 

Irak, en kreeg een afkeer van de martelingen die er met Amerikaanse medewerking 

gebeuren. In Amerikaanse persberichten wordt hij als een misdadiger afgeschilderd. 

Maar andere noemen hem één van de helden van 2010
104

.  
 

 Amerikaanse Irak veteranen vragen de vrijlating van 

Bradley Manning. Zie: 

http://www.bradleymanning.org/category/news 

  
Diverse opiniemakers in de grote media verwijten Wikileaks de identiteit te 

hebben verraden van Afghaanse informanten die voor de Amerikanen werken, 

zonder dit echter hard te maken (Wikileaks heeft eigennamen weggelaten). Nadat 

zowel de Zweedse als Britse overheid Assange wilden aanhouden voor vermeende 

verkrachting, ontstond een brede beweging van sympathie bij verdedigers van de 

persvrijheid, o.m. professor Noam Chomsky, filmmakers Ken Loach, Michael 

Moore e.a.
105

 Diverse pogingen worden ondernomen om Assange persoonlijk in 
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 o.m. Johann Hari, in The Independent, De Morgen 30/12/10. In de VS zijn permanent acties 

aan de gang om de vrijlating van Manning te bekomen, o.m. door militairen die in Irak gevochten 

hebben, en die willen dat de waarheid aan het licht komt. Zie foto en links: 

http://www.bradleymanning.org/category/news 

Op 30 sept is er in Washington een meeting met prominente sprekers ter verdediging van 
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discrediet te brengen, zoals de aanklachten wegens seksueel geweld, en steeds 

nieuwe berichten over zijn slecht karakter, vervolgingswaan, machtswellust e.d. 

Om zijn uitlevering door Londen aan Zweden, en vervolgens aan de VS, te 

ontlopen heeft hij asiel aangevraagd en gekregen in de ambassade van Ecuador. 

Opnieuw stellen journalisten hem in een negatief daglicht, o.m. trachten ze hem te 

discrediteren omdat hij een reeks TV interviews afneemt voor de Russische 

televisie RT (http://rt.com/  http://assange.rt.com/ ). Daar kan men o.m. een gesprek 

bekijken tussen Noam Chomsky en Tariq Ali, Pakistaans politicus Imran Khan, 

Ecuadoriaans president Rafael Correa, Slavoj Zizek, Julia Gillard
106

. De vrienden 

van Assange zijn vijanden van het vrije woord, schrijft Lode Delputte
107

. 

Echter, voor ons is deze kritiek op de persoon zonder betekenis voor de 

waarde van de gedetailleerde informatiestroom vanuit Wikileaks; in tegendeel, wij 

als burgers (en ook de historici) moeten Assange en zijn medewerkers hiervoor 

dankbaar zijn.  

 Sedert 2 jaar kent het Nederlandse taalgebied het gratis online dagblad 

DeWereldMorgen.be, dat een ander soort nieuws wil brengen dan de commerciële 

media. Populaire cultuur, sociale vraagstukken, milieu en de derde wereld krijgen 

een prominente plaats. Ethische stellingnamen en opinies over deze thema‟s zijn 

frequent. Talrijke bijdragen komen van vrijwillige medewerkers, vakbonders en 

kleine middenveldorganisaties.       

 

3- DERDE HINDERNIS VOOR EEN CORRECTE KENNIS IS ONZE 

VOORINGENOMENHEID 

Het zijn onze vooroordelen, of nog: onze “cognitieve dissonantie”. Zij 

bemoeilijken ook de juiste inschatting van de werkelijkheid. 

                                                                                                                                                              

http://www.guardian.co.uk/  http://www.avaaz.org/en/wikileaks_petition/?vl   
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 Assange interviewt Rafael Correa: http://www.youtube.com/watch?v=ZvUwC5JTAJY 

Imran Khan: http://www.youtube.com/watch?v=WacS98ATtIM&feature=fvwrel 

Noam Chomsky en Tariq Ali: http://www.youtube.com/watch?v=4iJjtEMamjc&feature=relmfu 

Julian Assange met Occupy vertegenwoordigers: 

http://www.youtube.com/watch?v=h8JJo1RrgVc&feature=relmfu 

Slavoj Zizek en David Horowitz: 

http://www.youtube.com/watch?v=PM0I5k50XsY&feature=relmfu 
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 2 volle blz in De Morgen van 22/8/2012. De slechte vrienden zijn president Correa, president 
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inderdaad 40 miljoen (niet de gevraagde 80) toekende, en de directeuren van El Universo tot drie 

jaar cel veroordeelde”. Het blad had Correa beschuldigd van misdaden tegen de mensheid, en 

hem negen maal dictator genoemd, naar aanleiding van de gewapende staatsgreep tegen de 

(verkozen) president, waarbij doden vielen, in 2010. 
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Deze tweede geleerde uitdrukking betekent, dat tegenstrijdigheden (dissonantie) 

tussen enerzijds nieuwe feiten, en anderzijds de aanwezige opvattingen die iemand 

al koestert, er vaak toe leiden dat het tegenstrijdige feit geloochend of weerlegd 

wordt, of zelfs simpelweg niet gehoord of vergeten. Door dit mechanisme 

beschermen onze hersenen zichzelf tegen een voortdurend aanpassen of herzien van 

overtuiging, kennis, herinneringen, en ook morele oordelen. Enkele zeer simpele 

voorbeelden maken dit duidelijker.  

1) wie gelooft in een goede en almachtige god, is blind voor de verschrikkelijke 

misdaden en ellende in de wereld die deze god laat gebeuren; of heeft hiervoor de 

uitleg dat god wel almachtig en goed is, maar toch niet tussenkomt. Ofschoon de 

goedheid en almacht door de feiten wordt tegengesproken, blijft het godsidee intact. 

2) wie geloofde in de superieure goedheid/grootheid/intelligentie/ enz. van een 

politieke leider (Hitler, Stalin, Mao – we blijven bij overleden historische figuren!) 

loochende de misdaden die de leider heeft begaan of bevolen of laten gebeuren. Het 

ideaalbeeld van de leider wordt niet aangetast. Iets gelijkaardigs zien we met de 

pausen Pius XI en Pius XII die de jodenvervolging en het naziregime niet 

publiekelijk veroordeelden: veel katholieke commentatoren trachten de feiten zo te 

interpreteren dat ze Pius verontschuldigen. 

3) wie gelooft dat iedereen beter wordt van ons economisch systeem, is weinig 

vatbaar voor berichten dat de armoede van sommige bevolkingsgroepen toeneemt; 

of antwoordt meteen dat zulks aan deze mensen zelf ligt; dat het uitzonderingen 

zijn; dat geen enkel systeem perfect is; dat we tenminste vrij zijn, enz. Praktisch 

leidt dit ertoe dat de diverse oorzaken van de ongelijkheid niet worden aangepakt. 

Een variant is dat milieuproblemen kunnen opgelost worden doordat (sommige) 

bedrijven van goede wil zijn, bijvoorbeeld als Coca-Cola water recycleert.   

4) ouders wier kinderen op school slecht presteren, of zich fout gedragen, zullen dit 

vaak ontkennen, spreken van onrechtvaardige behandeling, en het onderwijzend 

personeel beschuldigen van slechte lessen, enz. Het verhaal van het kind wordt 

vaak klakkeloos geloofd: “mijn kind liegt nooit”
108

. 

 Een vijfde actueel voorbeeld wordt getoond door Jan Leyers. Hij bezoekt in 

Ethiopië een museum over de oorsprong van de mens, en krijgt een uitleg over de 

evolutietheorie. Inderdaad wijzen vele onderzoeken in de richting dat de huidige 

moderne mensensoort voor ‟t eerst verschenen is in Ethiopië. Vervolgens vraagt 

Jan aan de rondleiders van het museum: gelooft u ook in de theorie van Darwin, dat 

de mens en de apen een gemeenschappelijke voorvader hebben? Antwoord: “Maar 
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 Mijn voorbeeld werd zopas pijnlijk geïllustreerd door de moeder in Lier die met een groep 

mannen naar de school trok en twee leraars aftroefde omdat haar dochter een reprimande had 

gekregen. Haar gedrag – dat maatschappelijk moeilijk verdedigbaar is – heeft wel een eenvoudige 

biologische oorsprong. Bij de meeste diersoorten gaat de moeder in de aanval zodra maar iemand 

haar jongen benadert.  



Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                        Hfstk 4 Deel 2  

Frank Roels  37 

neen, de mens is geschapen door God”. De wetenschappelijke feiten worden 

geloochend omdat de goddelijke schepping veel langer en dieper is ingeworteld in 

de geesten en de samenleving. 

 

We ‘voelen’ wat waar is, of onwaar. 

In bovenstaande voorbeelden blijkt, dat voorrang gegeven wordt aan de reeds 

heersende overtuiging, verering, bescherming van wie men liefheeft of bewondert. 

De erkenning van de feiten daarentegen is NIET prioritair. Dit is een emotioneel 

proces: onze gevoelsmatige binding heeft méér waarde dat een nieuw bericht, dan 

de feiten. Veelal zijn we ons hiervan niet bewust, we gedragen ons niet „opzettelijk‟ 

op deze manier; het gaat vanzelf, het zijn reflexen in onze hersenen. Het is dan ook 

overdreven dit “liegen” te noemen; al is het resultaat wel dat de waarheid geweld 

wordt aangedaan. In niet zo zeldzame gevallen gaat een persoon zovèr als de 

realiteit keihard te ontkennen omdat deze zo traumatisch is: bijvoorbeeld als hij/zij 

een misdrijf heeft begaan, of als hij HIV positief is. Dit laatste voorbeeld komt uit 

een dramatische film van Spike Lee waar een Irak-veteraan die zijn vrouw en kind 

besmet heeft, zijn dochtertje zelfs verbiedt haar anti-aids geneesmiddelen te nemen. 

Dave Eggers, Amerikaans schrijver die een studie maakte over de catastrofe in New 

Orleans, vertelt: “Alle nieuwskanalen bleven maar herhalen dat tientallen mensen 

gedood, verkracht, aangevallen werden (…). Maar toen er soldaten naartoe 

gestuurd werden konden die geen bewijzen vinden…geen tientallen lichamen die 

lagen te rotten. Dat we bereid zijn zulke geruchten te geloven is alleen maar een 

bewijs van onze diepgewortelde vooroordelen”
109

. 

Rik Coolsaet, professor Internationale politiek, schrijft: “Ergens in ons collectief 

geheugen heeft er zich een filter genesteld die over moslims alleen negatieve 

berichten doorlaat en de rest wegfiltert. De Kulturkampf van een deel van onze 

opiniemakers - van radicaal rechts tot rabiaat vrijzinnig - tegen de islam in onze 

contreien, verhardt de breuklijn. Het geëmmer over de islam versterkt de 

vooroordelen bij niet-moslims en duwt moslims vaster in hun godsdienst”
110

.  

Ook de wetenschapper kan ongelukkig worden wanneer een nieuwe vondst 

in tegenstrijd is met zijn/haar theorie. Opleiding is noodzakelijk om zich te leren 

neerleggen bij de feiten, en niet te blijven vasthouden aan de eigen theorie. In de 

wetenschap wordt de beste waarborg tegen het gevaar van de “cognitieve 

dissonantie” gevormd door de andere wetenschappers die allen het recht hebben 

controle en kritiek uit te oefenen. Wetenschappelijke manuscripten worden 

beoordeeld door 2 of 3 andere wetenschappers vooraleer ze in aanmerking komen 
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voor publicatie; meestal wordt de eerste versie afgewezen. Vervolgens kan na 

publicatie iedereen kritiek uitbrengen. Ook moeten alle gegevens beschikbaar zijn 

voor iedereen. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, is in principe een 

ontdekking of besluit onbetrouwbaar. Experimenten of waarnemingen moeten in 

principe door alle andere onderzoekers kunnen herhaald worden, en dezelfde 

uitslag opleveren
111

.  

 Omgekeerd gebeurt door hetzelfde mechanisme, dat we soms klakkeloos 

geloven wat wèl past in onze overtuiging. Wie bang is voor “vreemden” twijfelt er 

niet aan dat de moord op Joe Van Holsbeek gepleegd werd door “Noord-

Afrikanen”, en dat bij rellen in Molenbeek de schuld moest liggen bij de 

“moslimjongeren”. Hier is het nieuwe bericht dus consonant met wat we eerder al 

dachten, en wordt het daarom niet kritisch bekeken. We zullen minder vaak 

twijfelen aan verhalen van vertrouwde vrienden, en afkomstig uit onze 

vereniging/partij/bedrijf.   

 

Overtuiging en persoonlijk belang 

Hieronder illustreren we een zeer algemene regel, nl. dat feiten die onze 

belangen schaden, geloochend worden. Het woord belang geeft aan dat hier een 

gevoelswaarde achter schuilt: het treft ons onaangenaam. Omgekeerd geloven we te 

gemakkelijk wat in overeenstemming lijkt met ons belang omdat we het ons een 

prettig gevoel geeft. 

De Amerikaanse schrijver Upton Synclair zei: “Het is moeilijk om mensen iets te 

laten begrijpen wanneer hun loon afhangt van wat ze begrijpen”. Financiële en 

materiële belangen zijn zeer sterke drijfveren in het verschijnsel van de cognitieve 

dissonantie, omdat ze verwant zijn met onze middelen van bestaan. De ondernemer 

die rijk wordt door de bouw van nieuwe kolencentrales, vindt het gepraat over de 

opwarming van de aarde maar onzin. Nucleaire centrales worden meestal verdedigd 

door mensen die werkzaam zijn in de nucleaire sector. Traders die op de beurzen 

speculeren in opdracht van banken en investeringsfondsen, en hoge bonussen 

ontvangen in ruil voor winst, halen hun schouders op over de risico‟s en sociale 

drama‟s in de wereldeconomie die ze mede veroorzaken. Militairen, en 

paramilitairen van privéfirma‟s, zijn geen objectieve waarnemers over de 

slachtoffers die ze maken (ofschoon ze dichterbij zijn dan gelijk wie anders!).  

Een dramatisch voorbeeld hoe ingrijpend een reeds genomen beslissing de 

perceptie van de realiteit wijzigt, ja zelfs verdringt uit de waarneming, wordt 

aangetoond in het recente rapport-Davids over de Irak-oorlog. De Nederlandse 
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regering besliste op 18 maart 2003 om samen met de VS Irak binnen te vallen. Het 

onderzoek van de commissie-Davids stelde in 2010 vast, dat reeds begin augustus 

2002 de minister van Buitenlandse Zaken Jaap De Hoop-Scheffer de keuze al 

gemaakt had, en dat nadien geen rekening meer werd gehouden met afwijkende 

adviezen en informatie van de veiligheidsdiensten en de legerleiding. Ook werd 

veel informatie niet doorgegeven aan andere ministers en aan de 

volksvertegenwoordiging
112

. 

 De liberale economist prof Paul De Grauwe schrijft dat economisten werken 

met wiskundige modellen (formules, computerprogramma‟s) die uitsloten dat een 

grote bank bankroet zou gaan, en dat een dergelijke mondiale crisis kon ontstaan. 

Deze wiskundigen die de formules schreven in opdracht van de banken, 

beleggings- en hefboomfondsen, zijn de “quants”. De formules zijn gesteund op 

veronderstellingen die weliswaar intern consistent waren, maar echter door vele 

feiten niet waren bevestigd. Toch bleven ze erin geloven :”ze hadden oogkleppen 

gemaakt die alle signalen over schulden en mogelijk bankroet uitfilterden” (DM 

12/09/09). Prof. De Grauwe geeft hier typische voorbeelden van dogmatisch 

denken dat niet permanent getoetst wordt aan de werkelijkheid; en anderzijds ook 

aan het fenomeen van de cognitieve dissonantie: wat niet klopt met ons model 

horen we niet of vergeten we. waarover al eerder sprake. De quants verdienden wel 

onvoorstelbaar veel geld, omdat hun opdrachtgevers hun winsten aan hen 

dankten
113

.  

In een aantal gevallen kunnen we  een verband vaststellen tussen beroep 

(=vanwaar haal ik mijn geld) en de perceptie van de werkelijkheid. Wie zijn brood 

verdient in dienst van een politieke partij, of van een bedrijf, is weinig vatbaar voor 

ongunstige feiten over die partij of dat bedrijf. Tabaksboeren zullen geen 

informatiecampagne voeren over longkanker; fabrikanten van insecticiden of 

genetisch gemanipuleerd zaad, doen alles om feiten hierover te verzwijgen en 

leggen hun medewerkers een strenge zwijgplicht op. Het oude spreekwoord zal in 

een aantal gevallen heel terecht zijn: „wiens brood men eet, diens woord men 

spreekt‟. 

Niet alleen onze eigen overtuiging beïnvloedt onze waarneming van nieuwe feiten, 

maar ook de meningen in onze omgeving. Spontaan streven we er (meestal) naar 

ons aan te sluiten bij de opinie die heerst in de familie, de vriendenkring, onze 

werkkring, een vereniging waarvan we lid zijn. We conformeren ons aan de opinies 

en gedragingen van de anderen: dit heet conformisme. Het geeft ons een veiliger 
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 www.onderzoekscommissie-irak.nl. De Hoop-Scheffer werd later Secretaris-generaal van de 
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gevoel dan indien we ons tegen de anderen uitspreken of handelen; de echte feiten 

doen er niet meer toe. Denk aan gespreksthema‟s zoals de politieke toestand, de 

belastingen die we moeten betalen, de allochtonen…Zeker bestaan individuele 

verschillen  tussen personen wat hun conformisme betreft. Sommigen gaan daarin 

zeer vèr: ze passen hun mening aan zodra ze in een ander gezelschap komen, of als 

de regering verandert. Denk aan de figuur gespeeld door Louis Trintignant in “Il 

conformista”
114

. Het omgekeerde karakter heeft hij of zij die steeds in de 

contramine gaat, dus een eigen standpunt afzet tegenover de omgeving. In „t begin 

kan dat een leuke discussie opleveren; maar het eigenzinnige individu wordt niet 

gaarne gezien zodra de meningsverschillen bitsiger worden en niemand iets wil 

toegeven. 

Zelfs in de wetenschappen kennen we conformisme, het herhalen van 

theorieën van anderen en van vroeger, zonder ze te controleren op hun argumenten, 

noch aan de hand van nieuwe feiten. Prof. Koen Schoors geeft daarvan een zeer 

actueel voorbeeld, over de financiële crisis anno 2011. “…maar dàt als economist 

hardop zeggen was heiligschennis tegen de goddelijke status van de rationele 

verwachtingen en de efficiënte markt, laat staan dat je het gepubliceerd kon 

krijgen. Dat was het paradigma waarin de economische wetenschap gevangen 

zat”
115

. Na de betwistingen over de aanpak van de varkensgriep door de 

WereldGezondheids Organisatie, zegt prof. Harvey Fineberg, Washington DC, dat 

“commissies neigen naar „groepsdenken‟ en overdrijving, in de hand gewerkt door 

langdurige uitwisselingen en intimiteit”. Hij spreekt over “de influenza fraterniteit”. 

Dat euvel moeten we compenseren doordat andere competente wetenschappers die 

NIET deze groepsidentiteit delen, noch gevestigde belangen, de gelegenheid 

krijgen om de toegepaste redeneringen te toetsen aan alle bewijzen. 

 

Een uitgesproken mening kan uw gezondheid schaden.  

Nog duidelijker is de situatie wanneer de “boodschapper” zichzelf in gevaar 

brengt door zijn waarneming of theorie of standpunt bekend te maken. Iedereen 

kent de voorbeelden van Galileo Galilei (1564-1642) die voor het Heilig Officie 

zijn wetenschappelijke stellingen over ons zonnestelsel moest herroepen, en van 

Giordano Bruno (1548-1600) die stierf op de brandstapel toen hij weigerde ze te 

herroepen tegenover de Inquisitie. Toen het Eedverbond der Edelen een 

smeekschrift richtte aan de landvoogdes Margareta van Parma om meer 

                                                 
114

 Tijdens het fascistisch regime van Mussolini pleegt hij een (valse) aanslag op een communist, 

en organiseert mee de (echte) moorden op een linkse professor en diens echtgenote. Deze laatste 

was nochtans met hem nar bed gegaan in de hoop de moorden te verhinderen. Na de oorlog loopt 

dezelfde man naast een linkse betoging, en begint te roepen “Dood aan de fascisten”. 
115

 Schoors schrijft dat de groei van de financiële sector tweemaal zo snel was als de rest van de 

economie. “Een groot stuk van die financiële groei was gebakken lucht”. De Morgen 8/7/2011. 
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godsdienstvrijheid te vragen, ondertekende de katholieke hertog van Alva het 

doodsvonnis van hun leiders, nl. de katholieke graven van Egmont en van Horne, 

en deze werden gehalsrecht op de Grote Markt te Brussel (1567)
116

. Prins Willem 

van Oranje, bijgenaamd De Zwijger, werd in Delft slachtoffer van de tweede 

moordpoging waarvoor een rijke beloning was uitgeloofd door de zeer katholieke 

koning Philips II van Spanje, zoon van onze in Gent geboren Keizer Karel (in 

1584)
117

. De godsdienstvervolgingen door katholieke vorsten en bisschoppen 

maakten ontelbare slachtoffers die weigerden hun “ketterij” af te zweren. Maar er 

zijn ook meer moderne gevallen. Charles Darwin wachtte 20 jaar alvorens zijn boek 

over de evolutietheorie naar een uitgever te brengen, uit vrees voor de reacties. 

Immers, de schepping van de wereld en al zijn schepselen in 6 dagen zoals in de 

bijbel staat, was als feit wetenschappelijk niet meer houdbaar. Dat de vrijdenker 

Francisco Ferrer, stichter van de Escuela Moderna in 1909 in Barcelona werd 

gefusilleerd onder een conservatieve klerikale regering had zeker met zijn opinies 

te maken. Wat later was de dichter Federico Garcia Lorca het slachtoffer van het 

Franco-regime. Welbekende recentere moorden wegens opinies of activiteiten 

waren die op Julien Lahaut
118

, Oscar Romero
119

, Martin Luther King
120

, Victor 

Jara
121

, Olof Palme
122

, Anna Lindh
123

, Yitzak Rabin
124

, Jean (Georges) 

                                                 
116

 Goethe schreef hierover de tragedie “Egmont”, en Ludwig van Beethoven zijn “Egmont-

ouverture” (1810). Goethe Egmont tekst: 

http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=916129&pageno=2  

Egmont ouverture L.v.Beethoven: http://www.youtube.com/watch?v=Idx5rt4aRJE 
117

 Merkwaardig genoeg laat het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus, de prins zeggen: “den 

koning van Hispaniën heb ik altijd geëerd”. Maar de tekst dateert van voor de moord, en is dus 

een soort verdediging van de voorzichtige politiek van Willem van Oranje. 
118

 Parlementslid en voorzitter van de Kommunistische Partij van België, doodgeschoten aan de 

deur van zijn woning op 18/8/1950. Tijdens WOII actief in het verzet en overleefde de nazi-

concentratiekampen. Had “Vive la république” geroepen tijdens de eedaflegging van Koning 

Boudewijn; maar mogelijk was het een andere parlementair. De moordenaars werden nooit 

gestraft en hun opdrachtgevers bleven in het duister. 
119

 Katholiek aartsbisschop in El Salvador die zich inzette voor de armen, en tegen de 

mensenrechtenschendingen door het regeringsleger. Werd tijdens een mis doodgeschoten daags 

nadat hij militairen had opgeroepen bevelen om te doden te negeren, op 24/3/1980. De 

moordenaar was majoor Roberto D‟Aubuisson die later voorzitter werd van het parlement. Deze 

laatste  werd nooit veroordeeld maar wel overladen met prijzen en steun in de VS, voor “zijn 

strijd tegen het communisme”.  http://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_D%27Aubuisson 
120

 Amerikaans predikant, voorzitter van de Association for the Advancement of Coloured 

People, kreeg de nobelprijs voor de Vrede (1964) voor zijn geweldloze strijd tegen de 

rassendiscriminatie. “I have a dream that…”. Verzette zich ook tegen de Amerikaanse oorlog 

tegen Viëtnam. FBI en CIA voerden een lastercampagne tegen hem. Doodgeschoten door een 

onbekende sluipschutter tijdens zijn actie voor de vuilnismannen van Memphis, 4/3/1968. 
121

 Chileens componist, gitarist en zanger. Voor hij spoorloos verdween tijdens de dictatuur van 

generaal Pinochet werden zijn vingers gebroken door de militaire veiligheidsagenten (….). 

http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=916129&pageno=2
http://www.youtube.com/watch?v=Idx5rt4aRJE
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Laperches
125

, André Cools
126

, Pim Fortuyn, filmmaker Theo Van Gogh
127

, 

dierenarts Karel Van Noppen
128

, rijkswachter Peter De Vleeschauwer
129

, Anna 

Politkovskaja
130

… Vandaag vrezen klokkenluiders die mistoestanden (willen) 

aankaarten terecht het eerste slachtoffer te zijn; ze worden gepest, ontslagen, voor 

de rechtbank gedaagd wegens eerroof of laster, voor schadevergoeding, en in 

sommige gevallen worden ze gemarteld en vermoord. De actualiteit leert ons helaas 

voldoende voorbeelden
131

. Op de vrijheid van meningsuiting komen we terug in het 

hoofdstuk over de waarde van vrijheid. 

                                                                                                                                                              
122

 Socialistisch eerste-minister van Zweden. Nam o.m. maatregelen tegen het Zuid-Afrikaanse 

apartheidsregime. De opdrachtgevers van de moord werden nooit geïdentificeerd.  
123

 Socialistisch minister van Buitenlandse Zaken van Zweden, werd doodgestoken in 2003, door 

zogenaamd een gek. De Anna Lindh Foundation met zetel in Alexandrië, promoot “intercultureel 

dialoog, samenwerking, uitwisseling en mobiliteit”. Het netwerk opgericht in de landen rond de 

Middellandse zee, heeft nu organisaties in 43 landen. Zie /www.annalindhfoundation.be/ 

http://www.euromedalex.org/anna_lindh 
124

 Israëlisch generaal, later minister. Doodgeschoten op 4 november 1995. De moordenaar was 

een diep-gelovige joodse student die afspraken met de Palestijnen wilde tegenhouden die Rabin 

in Taba had onderhandeld. Indien men de evolutie tot vandaag in ogenschouw neemt kan deze 

student tevreden zijn. Na zijn aanhouding zei hij: “Ik heb alleen gehandeld, misschien toch wel 

met gods hulp”  (Marc Ooms, BRTN-journalist, “Israël na Rabin”, Standaard Uitgeverij, 1996). 
125

 Belgische activist tegen Franse vuile koloniale oorlog in Algerije, kreeg thuis in Luik een 

bombrief toegestuurd van de Franse terreurorganisatie Organisation de l‟Armée Secrète OAS. 

Zijn vriend in Brussel, Pierre Legrève, ontsnapte aan een gelijktijdig pakket doordat hij op zijn 

school was, en omdat zijn vrouw op de radio de dood van Laperches had gehoord (25/3/1960) 
126

 Socialistisch minister van Staat met grote invloed op vele terreinen. De opdrachtgever(s) van 

de moord blijven onzeker.   
127

 Maker van o.m. anti-islam films. Werd gedood door een fundamentalistische moslim; deze is 

meteen veroordeeld. 
128

 Als dierenarts wist Van Noppen veel over de traffiek en het gebruik van hormonen in de 

veeteelt. De schutter en één opdrachtgever zijn veroordeeld.  
129

 De moordenaar werd door zijn slachtoffer zelf „s avonds binnengelaten in de 

rijkswachtkazerne; het was dus waarschijnlijk een collega maar die is nog niet gevonden. 
130

 Russische journaliste van Novaja Gazeta die vaak berichtte over gruwelijkheden begaan door 

Russische militairen in Tsjetsjenië; doodgeschoten toen ze haar appartement binnenging in 2006. 

Er is gesuggereerd dat regeringskringen achter de moord zaten. De vermoedelijke moordenaar is 

aangehouden eind mei 2011; hij zou zich een tijd in België verborgen hebben De Morgen 

1/6/2011. 
131

 Twee voorbeelden: Mordechai Vanunu, de Israëlische natuurkundige die in 1986 het bestaan 

van het Israëlische kernwapenprogramma bekendmaakte. Hij bracht al 18 jaar in de gevangenis 

door, en mag niet spreken met de media. Zie o.m. 

http://www.youtube.com/watch?v=3U0I_KybSlM&feature=related 

http://www.aivl.be/actie/bewegingsvrijheid-mordechai-vanunu-nog-altijd-aan-banden/10489  

www.vanunu.com  

De tweede is de informant in het Amerikaans leger die beschuldigd wordt aan Wikileaks 

http://www.annalindhfoundation.be/
http://www.euromedalex.org/anna_lindh
http://www.youtube.com/watch?v=3U0I_KybSlM&feature=related
http://www.aivl.be/actie/bewegingsvrijheid-mordechai-vanunu-nog-altijd-aan-banden/10489
http://www.vanunu.com/
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   Het zijn deze gebeurtenissen waar de gewetensvrijheid van wetenschappers 

en gewone burgers werd beknot, die het vrij onderzoek tot een essentieel principe 

hebben gemaakt van vrijzinnige bewegingen en denkers doorheen de eeuwen. 

 

Welk bericht kunnen we geloven? 

Door bovenstaand mechanisme om te keren, beschikken we over één van de 

middelen om berichten als “betrouwbaar” te beoordelen, of onbetrouwbaar. Spreekt 

het bericht in het voordeel of nadeel van de organisatie/land/opinie van de 

berichtgever? Concreet: berichten uit een grote krant die het eigen 

land/leger/burgers/opinie in een slecht daglicht stellen, zijn betrouwbaarder dan het 

de verdediging van de eigen achterban of van de gevoerde politiek. Over Israël zijn 

de krant Haaretz, over de VS, The New York Times meer betrouwbaar als er 

ongunstige feiten worden gerapporteerd – ongunstig voor de regeringen, 

leger…Extreme voorbeelden maken dit duidelijk: wat Hitler vertelde over de 

nederlaag bij Stalingrad; Mao over de hongersnood; G.W. Bush over de 

massavernietigingswapens in Irak: zij zijn weinig objectieve bronnen. Maar het 

omgekeerde is ook juist: toen Kroestchov openlijk kritiek leverde op Stalin, konden 

we hem gerust geloven. Idem als de nieuwe baas van de CIA de martelingen 

bekend maakt die zijn dienst op het geweten heeft, en de nieuwe Amerikaanse 

minister van Justitie Eric Holder er een onderzoek naar start. Idem als joodse of 

Israëlische geleerden het misbruik van de holocaust beschrijven, of de 

geschiedvervalsing over de staat Israël en het joodse volk
132

. Omgekeerd hebben 

zeven vroegere bazen van de CIA samen gevraagd het onderzoek stil te leggen
133

: 

een voorbeeld van onvrij denken, wanneer eigenbelang boven de waarheid gesteld 

wordt. 

De financiële pers die geraadpleegd en betaald wordt door rechtstreeks 

belanghebbenden (beleggers, bedrijven) vertelt nauwkeuriger verhalen over winst 

                                                                                                                                                              

gegevens te hebben gelekt over de Amerikaanse blunders en misdaden in de oorlog in 

Afghanistan, en vele Amerikaanse diplomatieke berichten. Het Pentagon beweert dat het soldaat  

Bradley Manning is; hij zat 9 maand in eenzame opsluiting, tot 20 april 2011, en samen met de 

ononderbroken bewaking komt dit neer op mishandeling. 250 rechtsgeleerden noemden zijn 

behandeling onwettig en immoreel. Uit meer dan 1000 emails opgevraagd door Mannings 

advocaat blijkt dat luitenant-generaal George Flynn in het Pentagon opdracht gaf Manning ruw  

aan te pakken, en dit in strijd met de militaire wetten. 

http://www.bradleymanning.org/news/mannings-torturous-confinement-controlled-by-top-

military-lt-general-at-the-pentagon  

 
132

 Norman Finkelstein; Ilan Pappé; Shlomo Sand; Hajo Meyer; Israel Shahak. 
133

George Tenet, Porter Goss, John Deutch, James Woolsey, William Webster, James 

Schlesinger, directeurs onder presidenten George W. Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan en 

Richard Nixon. DM 21/9/09. 

http://www.bradleymanning.org/news/mannings-torturous-confinement-controlled-by-top-military-lt-general-at-the-pentagon
http://www.bradleymanning.org/news/mannings-torturous-confinement-controlled-by-top-military-lt-general-at-the-pentagon
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en verlies, en de plannen en doelwitten, dan het perscommuniqué van Fortis aan de 

vooravond van de verkoop aan BNP Paribas…
134

.  

Een tweede hefboom om de betrouwbaarheid in te schatten, is de 

nauwkeurigheid van de gebruikte woordenschat. We onderlijnden eerder al het 

frequente gebruik in de media van woorden die een positief of negatief oordeel 

uitbrengen maar weinig feitelijke informatie dragen
135

. Tevens het enorme belang 

van woorden met een nauwe (narrow) betekenis, in plaats van vage begrippen, of 

nog: termen die vooral een (moreel) oordeel weerspiegelen, zoals overdrijvingen: 

zogenaamd ”oorlog” in plaats van ruzies en vechtpartijen; “duizenden doden” in 

plaats van: 972 lichamen werden geborgen in de mortuarium waarvan 512 

geïdentificeerd”; “dramatische toestand” (vaag begrip); “economisch moeras”; 

“failliete staat”; “mensen vervallen in een soort in dierlijke status”
136

. Ook 

onnauwkeurige formuleringen zoals: “tijdens rellen vielen verscheidene doden en 

gewonden”: we hebben geen idee hoeveel eigenlijk, WIE de doden zijn, en nog 

minder WIE gedood heeft,  en helemaal niet wie rellen uitlokte. Foto‟s en films zijn 

                                                 
134

 Desondanks weten we nu allen dat de financiële pers de bankencrisis van 2008 niet heeft zien 

aankomen, of er toch niet tegen gewaarschuwd heeft. Mijn voorlopige verklaring hiervoor is 

dubbel: a) het doel van beleggers is winst te maken door beleggen en speculeren op de beurs, dat 

mocht zeker niet tegengewerkt worden door teveel ongunstige berichten; b) zelfs de hoogste 

beleidsmakers in de financiële wereld hadden geen idee van de riciso‟s die ze zelf schepten, of 

liever goedkeurden; want het waren hun ondergeschikten, de technici, die de gevaarlijke 

beleggingsprodukten ontwikkelden. In „t bijzonder hielden ze geen rekening met de gevolgen van 

de daling van het familiaal inkomen van de modale Amerikaan (mediaanwaarde) waardoor die 

zijn leningen niet meer kon afbetalen. Deze daling staat te lezen in de officiële cijfers van 

jaarlijkse census in de VS; zie ook Roels, http://hdl.handle.net/1854/6319 . Ook Tom Vandyck 

van De Morgen (22/2/10) heeft die daling tussen 2000 en 2008 teruggevonden in de census. 
135

 “Efficiëntiewinst” bij de overheid waarmee bedoeld wordt: werken met minder personeel. 

“Besparen” is zelf een eufemistische term: eigenlijk betekent het: minder geld uitgeven; maar wie 

er minder krijgt moet men raden. “Herstructureren” noemen bedrijven een reorganisatie van hun 

productie en personeelsbeleid; in praktijk worden personeelsleden in groep ontslagen en hun 

banen geschrapt. “Moderniseren”, “saneren”, “op orde stellen” klinken overtuigend positief – 

maar de vaagheid zou ieders argwaan moeten wekken. Negatieve termen in de dagelijkse 

berichtgeving zijn “ontsporen”, “de pan uitswingen”, “in ademnood geraken”, “verhitten” “rode 

knipperlichten”, “besmetten”, “onder druk staan”, “de slechtste leerling van de klas” – allemaal 

woorden die praktisch geen informatie geven over de feiten, maar des te meer een negatief 

oordeel vellen en een paniekerig klimaat scheppen. “Begeleiding van werklozen naar een nieuwe 

job” is een standaard eufemisme geworden, voor wat in feite neerkomt op allerlei verplichtingen 

voor de werkloze, zgn. activering, ook subsidies aan werkgevers, en slechts nu en dan een job. 

“Vervroegd uitstappen” wordt gebruikt voor het brugpensioen dat in feite gepaard gaat met 

collectief ontslag door de werkgever. “Onafhankelijk” heet een persoon, organisatie, voorstel of 

rapport die verbergen welke belangen of ethische keuze gediend worden, wie de sponsor en 

eigenaar zijn. 
136

 Uitspraak van de burgemeester van New Orleans na de orkaan. 

http://hdl.handle.net/1854/6319
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in principe nauwkeuriger dan gesproken of geschreven tekst; bijvoorbeeld 

“honderdduizend betogers” moet men op foto of video kunnen zien. Aantallen 

doden moeten bewezen worden door foto‟s, want het is heel eenvoudig op een 

cijfer een reeks namen te plakken die op afstand niet controleerbaar zijn. Maar zelfs 

deze criteria worden steeds slimmer omzeild door wie één partij vertegenwoordigt 

en een mediaoorlog voert. Manipulatie van foto‟s (photoshop) en zelfs van films 

(opgenomen in een studio) is nu en dan aan het licht gekomen, en dus blijven 

andere gevallen onontdekt. Bijvoorbeeld in de film over de overwinning van de 

rebellen in Tripoli zijn de gebouwen getrukeerd, en  hij is waarschijnlijk in Qatar 

opgenomen
137

.   

 

De bron van een bericht 

Een derde element ter beoordeling is de bron van het bericht; als de bron 

gewoon niet vermeld wordt is het beter er geen rekening mee te houden; dit is 

standaard in de wetenschappen. Volgens deze regel zijn gegevens bekomen door 

spionage en geheime diensten dus weinig betrouwbaar. Ook in de praktijk zijn daar 

al vaak foute oordelen evenzeer als een tekort aan inlichtingen bekend geworden
138

. 

De toepassing van deze regel vereist dat we onthouden wat de bron is. In 

werkelijkheid echter bezitten onze hersenen een automatisch mechanisme dat ons 

de inhoud van een bericht veel beter doet onthouden (semantisch geheugen), dan de 

bron. De geheugenonderzoeker professor D. Draaisma noemt dit “bronamnesie” of 

cryptamnesie
139

. 

De anonimiteit van internetberichten bemoeilijkt enorm ons oordeel over hun 

juistheid. Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn waarom een bron zichzelf 

beschermt; maar dat maakt niettemin de boodschap oncontroleerbaar. Bovendien 

worden vandaag met het grootste gemak valse identiteiten aangemaakt. Al of niet 

grappige schuilnamen zijn in de mode: op het internet is alles mogelijk zonder 

sanctie, tenzij een klacht wegens economische schade of terrorismedreiging ernstig 

wordt genomen door justitie.- Veel berichten worden gesteund op zogenaamde 

„getuigenissen‟; die zijn evenwel niet te onderscheiden van roddels of opzettelijke 

leugens. In de wetenschappen moeten naam, adres en instelling van alle auteurs 

bekend zijn, vooraleer iets voor publicatie in aanmerking komt. 

                                                 
137

 http://www.ad.nl/ad/nl/7524/Opstand-in-Libie/article/detail/2875522/2011/08/29/Beelden-

overwinning-rebellen-opgenomen-in-Qatar.dhtml 
138

 Over het falen van inlichtingendiensten zijn al dikke boeken geschreven. Enkele bekende 

voorbeelden: het (niet) verhinderen van de aanslagen van 11 sept; het (niet) tegenhouden van de 

bommenlegger op de vlucht naar Detroit van 25/12/09; de (onschuldige) gevangenen van 

Guantanamo, Abu Grayp en elders, die nooit een proces kregen. 
139

 Douwe Draaisma, “Vergeetboek”, 2010. Bij cryptamnesie weten we zelfs niet meer dat de 

boodschap van elders komt, het lijkt alsof we het zelf bedacht hebben. 

http://www.ad.nl/ad/nl/7524/Opstand-in-Libie/article/detail/2875522/2011/08/29/Beelden-overwinning-rebellen-opgenomen-in-Qatar.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/7524/Opstand-in-Libie/article/detail/2875522/2011/08/29/Beelden-overwinning-rebellen-opgenomen-in-Qatar.dhtml
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Geheimhouding 

Berichten hebben dikwijls een andere inhoud en betrouwbaarheid naargelang 

ze bestemd zijn voor het groot publiek, of een interne nota zijn voor eigen 

medewerkers die gebonden zijn; of waar „top secret‟ opstaat – en er zijn vele 

tussenliggende varianten. Officiële verklaringen van regerings-, leger- en 

politiewoordvoerders en bedrijfsleiders en bankiers, moeten we als een vorm van 

reclame beschouwen, of pleiten voor eigen zaak. We moeten echter trachten te 

weten wat binnenshuis gezegd èn verzwegen wordt, tussen de echte 

verantwoordelijken. Daarom worden interne documenten lang geheim gehouden, of 

zelfs vernietigd, vooral als het om zeer belangrijke en emotionele kwesties betreft, 

zoals de moord op president Kennedy, en andere politieke moorden, veel gegevens 

van militaire aard of betiteld als “nationale veiligheid”. En ook over de 

eigenaardige zelfmoord van de Britse wapeninspecteur David Kelly die twijfel had 

geuit over de berichten over massavernietigingswapens van Saddam Hoessein
140

. In 

het officiële Amerikaanse rapport over de aanslagen van 9/11 mocht van sommige 

commissieleden het Israëlisch-Palestijns conflict niet uitdrukkelijk vermeld 

worden; zodat het motief van de aanslagen vaag werd gehouden. Dit schrijft Robert 

Fisk op basis van latere verklaringen van vooraanstaande commissieleden
141

.   

De Amerikaanse militaire verslagen over de oorlog in Afghanistan die door 

Wikileaks op hun website werden gezet
142

, waren uiteraard alleen voor intern 

gebruik bestemd, niet voor de burgers. Of de Belgische archieven over het precieze 

lot van de Congolese halfbloeden (kinderen van Belgische kolonialen en zwarte 

vrouwen) na de onafhankelijkheid van Congo
143

. Documenten over de moorden en 

folteringen door de Britse koloniale overheden in Kenia en Maleisië werden met 

duizenden vernietigd, andere voor vijftig jaar in „t geheim bewaard in het ministerie 

in Londen. Een proces ingespannen door Kenianen heeft nu de regering verplicht ze 

vrij te geven
144

. Men leest onder meer: “in vergelijking met vorig jaar kan het 

                                                 
140

 Lord Hutton, de voorzitter van de speciale onderzoekscommissie aangesteld door eerste-

minister Tony Blair, besliste in 2004 dat alle gegevens over Kelly geheim blijven tot 2073. De 

Morgen 27/1/10. 
141

 Thomas Kean en Lee Hamilton. Robert Fisk in De Morgen 4/9/2011. 
142

  www.wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary_2004-2010 of http://bit.ly/9RIJOA 
143

 Mulatten werden tijdens de koloniale periode opgevoed in internaten van de de Witte Paters; 

maar in 1960 naar België weggevoerd. Lees hun schokkende levensverhalen in “De bastaards van 

onze kolonie”, Kathleen Ghequière en Sibo Kanobana, Roularta books, 2010. 
144

  Vanaf 1948, 1952, 56, 57. De Morgen 19/4/2012 

http://www.guardian.co.uk/uk/blog/2012/apr/18/national-archives-release-colonial-papers-live-

blog?INTCMP=SRCH 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/18/colonial-office-eliminations-malayan-

insurgency?INTCMP=SRCH 

http://www.wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary_2004-2010
http://bit.ly/9RIJOA
http://www.guardian.co.uk/uk/blog/2012/apr/18/national-archives-release-colonial-papers-live-blog?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/uk/blog/2012/apr/18/national-archives-release-colonial-papers-live-blog?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/18/colonial-office-eliminations-malayan-insurgency?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/18/colonial-office-eliminations-malayan-insurgency?INTCMP=SRCH
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aantal eliminaties van terroristen bevredigend worden genoemd. Er werden 287 

terroristen gedood”. Een vorig onderzoek door de Maleisische politie en Interpol 

werd in 1993 door Londen geblokkeerd.. 
 De Europese Commissie heeft haar eigen particulier beleid van relatieve 

geheimhouding; daarover voert ze een spitsvondige juridische strijd waarvan alleen 

ingewijden op de hoogte zijn
145

. 

Commerciële/financiële belangen zorgen voor zeer veel geheimhouding, 

zoals over het failliet van SABENA
146

. Duitse parlementsleden die lid zijn van de 

Bundessicherheitsrat die wapenexportlicenties toekent, hebben levenslange 

zwijgplicht
147

. De Nederlandse regering legt parlementariërs een spreekverbod op 

met betrekking tot de onderhandelingen over ACTA
148

. President Bush jr hield acht 

jaar de fiscale gegevens achter slot en grendel waaruit bleek hoe sterk de inkomens 

van de rijkste Amerikanen stegen en hun belastingsvoet daalde; nu werden ze door 

Obama openbaar gemaakt
149

. Wie geabonneerd is op beursgegevens verbindt er 

zich toe ze niet verder te verspreiden (New York Stock Exchange en Nasdaq)
150

.  In 

                                                                                                                                                              

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/25/malaysia-military?INTCMP=SRCH 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/09/malaya-massacre-villagers-

coverup?INTCMP=SRCH 
145

 http://www.statewatch.org/news/2011/may/065eu-access-reg-commision-the%20problem.htm 

http://www.statewatch.org/news/2011/may/eu-council-appeal-access-info-9491-11.pdf 

http://www.statewatch.org/news/2011/mar/05eu-access-regulation-com-amend-mar-11.htm 

http://www.statewatch.org/news/2011/mar/eu-council-acess-regulation-ms-16338-08.pdf 
146

 In het proces over het faillissement wil de Belgische regering en de curatoren van SABENA 

de archieven van concurrent Swissair raadplegen, maar die mogen van de Zwitserse regering niet 

openbaar gemaakt worden (De Morgen 9/2/10). 
147

 Daardoor kan het parlement weinig controleren. Volgens cijfers van SIPRI verdubbelde de 

export in de periode 2005-2009 in vergelijking met voorgaande jaren. Tussen 2001 en 2009 werd 

voor 63,8 miljard euro aan wapenexportvergunningen toegekend. Oorlogsschepen, 

gevechtsvliegtuigen en helikopters, tanks en raketlanceerders, geweren en machinepistolen, maar 

ook vergunningen om wapens onder Duitse licentie elders in de wereld te produceren. Vorig jaar 

exporteerde Duitsland voor 1,8 miljard euro wapentuig naar Zuid-Afrika. Berucht is ook de 

verkoop voor 11 miljard eur van duikboten aan Griekenland dat geen geld heeft, en verplicht 

wordt wedden en pensioenen te verlagen en openbare bezittingen te verkwanselen aan lage 

prijzen. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/02/protest-tegen-duitse-wapenexport-von-

deutschland-geht-krieg-aus 
148

 http://www.solv.nl/weblog/freedom-online-conference-in-den-haag-met-hillary-clinton/18604   
149

 Tom Vandyck in De Morgen 22/2/10. 
150

 Uit de contracten (maart 2012): US NYSE: 5. PERMITTED USE - Subscriber shall not 

furnish Market Data to any other person or entity and, subject to Paragraph 10, shall use Market 

Data only for its individual use in its business. 

Nasdaq: RESTRICTIONS ON USES & TRANSFER: Subscribers may not provide access to 

Information or transfer the Agreement to others. The Information is only for personal non-

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/25/malaysia-military?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/09/malaya-massacre-villagers-coverup?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/09/malaya-massacre-villagers-coverup?INTCMP=SRCH
http://www.statewatch.org/news/2011/may/065eu-access-reg-commision-the%20problem.htm
http://www.statewatch.org/news/2011/may/eu-council-appeal-access-info-9491-11.pdf
http://www.statewatch.org/news/2011/mar/05eu-access-regulation-com-amend-mar-11.htm
http://www.statewatch.org/news/2011/mar/eu-council-acess-regulation-ms-16338-08.pdf
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/02/protest-tegen-duitse-wapenexport-von-deutschland-geht-krieg-aus
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/02/protest-tegen-duitse-wapenexport-von-deutschland-geht-krieg-aus
http://www.solv.nl/weblog/freedom-online-conference-in-den-haag-met-hillary-clinton/18604
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juni 2012 publiceerden 130 Amerikaanse parlementsleden een open brief om meer 

info te krijgen over geheime internationale onderhandelingen die al sedert president 

Bush aan de gang zijn (over het TPP handelsakkoord). Ze schrijven: “in het 

verleden zijn de teksten van zeer belangrijke US handelsakkoorden pas beschikbaar 

geworden nadat ze ondertekend waren, en veranderingen waren helemaal 
onmogelijk”

151.  

 

Wie financiert de berichten? 

Helaas is de financier achter berichten niet steeds duidelijk. De 

sigarettenfabrikanten hebben generaties lang pr-bureaus, verenigingen en 

wetenschappers betaald om het verband met longkanker en andere dodelijke 

ziekten in twijfel te trekken. Farmabedrijven “helpen” patiëntenverenigingen met 

geld en experte raad, zodat hun laatste en zeer dure geneesmiddel door de families 

opgeëist wordt; die gaan er soms voor de straat op
152

. Vandaag wordt herhaaldelijk 

twijfel gezaaid over de klimaatproblemen, soms met foute citaten die nadien 

worden tegengesproken
153

. Tijdens oorlogssituaties (Libië, Syrië) worden 

voortdurende anonieme “waarnemers”, “getuigen”, “activisten”, “woordvoerders”, 

“mensenrechtenorganisaties” geciteerd, zonder dat de betrouwbaarheid kan 

gecontroleerd worden. Niettegenstaande ze dus verdachte bronnen zijn, blijven 

deze berichten onze media overstromen. 

Tijdens de olieramp in de Golf van Mexico werd een internetpetitie 

gelanceerd, die aan de overheid vraagt alle schade te herstellen; menige Bekende 

Amerikaan, en snel meer dan 100.000 ondertekenaars, lieten zich strikken voor dit 

initiatief, tot Greenpeace uitbracht dat de grote oliemaatschappijen Esso-Mobil, BP, 

Chevron, Shell, British Gas, onrechtstreeks mee de petitie financierden
154

. Slim van 

deze bedrijven: hoe meer de regering onder druk wordt gezet, hoe minder BP moet 

betalen; maar dàt stond niet in de petitie.   

                                                                                                                                                              

professional use or, if you are a Professional Subscriber (see definition in Paragraph [1] of the 

Agreement) for internal business use and/or personal use. [Paragraph 3]  
151

  http://infojustice.org/archives/26456 
152

 De Europese coalitie voor kankerpatiënten krijgt > 340.000 eur van de industrie, dit is 95% 

van de inkomsten. Het European Patients Forum, de zgn. officiële koepel, haalt 98% van zijn 

inkomsten uit giften van de industrie. Prof Th. Christiaens, avondcolloquim, UZ-Gent, 

5/1/0/2011. 
153

 De Morgen 19/12/09? Te zoeken. 

www.demorgen.be/dm/nl/5627/kopenhagen-2009/article/detail/1052357/2010/01/11/Zijn-we-

begonnen-aan-30-jaar-global-cooling.dhtml  

Talrijke bronnen en discussie, voor en tegen, op: http://weblogs.nrc.nl/klimaatblog/ 
154

 De financiële steun werd gegeven aan een andere organisatie, America‟s Wetland Foundation, 

die weer steun geeft aan “Women of the Storm”. Beide werden opgericht voor andere doelen, de 

tweede na orkaan Katrina die in New-Orleans een dijkbreuk veroorzaakte. DM 2/8/2010. 

http://infojustice.org/archives/26456
http://www.demorgen.be/dm/nl/5627/kopenhagen-2009/article/detail/1052357/2010/01/11/Zijn-we-begonnen-aan-30-jaar-global-cooling.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5627/kopenhagen-2009/article/detail/1052357/2010/01/11/Zijn-we-begonnen-aan-30-jaar-global-cooling.dhtml
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Studenten politieke wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden pluizen 

regelmatig mediaberichten uit op hun betrouwbaarheid; hoe ze te werk gaan is 

leerzaam, zie www.nieuwscheckers.nl; fhjfactcheck.wordpress.com   

 

We moeten de oorspronkelijke bron raadplegen 

Om te weten wat een minister, generaal, partij, vakbond…gezegd heeft of 

voorstelt, is het oorspronkelijke document of geluidsopname de gouden standaard, 

en minder de samenvatting van 5 lijnen of 17 seconden in de grote media. Gelukkig 

konden we de volledige redevoering van Barack Obama in Cairo downloaden en 

lezen – maar dat kost wel tijd natuurlijk. Tijdens verkiezingscampagnes vormen wij 

ons een mening over de partijen of kandidaten – althans zo zou een democratie 

moeten functioneren. In de praktijk echter lezen zéér weinig kiezers de tekst van 

het partijprogramma waarvoor ze stemmen; en waarschijnlijk nooit dat van andere  

partijen.  Onze indrukken over de kandidaten ontstaan veelal ongemerkt, door een 

aantal losse flodders die we hier en daar opvangen, uit de TV, of van een gebuur, of 

van onze kameraden op café, in de club enz. Naderhand herinneren we ons zelden 

door wie en hoe we aan de informatie zijn gekomen
155

. Onze hersenen onthouden  

beter de inhoud van een bericht dan de bron, het verschijnsel van de bronamnesie of 

cryptamnesie (Draaisma
156

). Uit interviews blijkt dat kiezers die trouw op dezelfde 

partij stemmen, maar persoonlijk niet naar partijvergaderingen en congressen gaan, 

hun beeldvorming over hun partij krijgen uit de media en door mond-aan-mond 

geruchten
157

. Ongeveer op dezelfde manier “weten” we wat Jezus gezegd en gedaan 

heeft; hij heeft immers zelf geen boek achtergelaten
158

.  

In de moderne wetenschap is het terugzoeken en uitpluizen van vroegere 

publicaties en proeven een essentiële stap; een nieuwe publicatie bestaat voor een 

groot deel uit verwijzingen en discussie over eerdere onderzoekingen. Dit onderlijnt 

                                                 
155

 Eén voorbeeld: wanneer Stijn Meuris aan een Spaanse krant zegt: “Hier (in België) gebeurt 

vandaag niets. Niets beweegt”, weet hij nochtans als succesvol variété artist hoeveel cultuur en 

sport van allerlei genres bloeien; al kan hij vermoedelijk niets vertellen over de maatregelen die 

de regering wel degelijk over drie jaar genomen heeft; noch over de welvaartscheppende arbeid 

van honderduizenden, en de geldstromen in privé- en openbare sector. Hij herhaalt alleen een 

veelverpreide en inhoudsloze slogan. Stijn Meuris schreef ook op zijn blog dat hij niet zou 

deelnemen aan de verkiezingen. 
156

 Douwe Draaisma, “Vergeetboek”, 2010. Bij cryptamnesie weten we zelfs niet meer dat de 

boodschap van elders komt, het lijkt alsof we het zelf bedacht hebben. 
157

 Jean-Luc Dehaene: “Burgers eisen het recht op hun mening te vormen z onder de partijen en 

zuilen, maar worden onbewust toch steeds beïnvloed door de media, die steeds visueler worden 

en die zo vooral percepties en slogans produceren: reducerende boodschappen, die de neiging 

hebben dingen zwart-wit voor te stellen en die wel moeten voorbijgaan aan de complexiteit van 

zovele dossiers. De Morgen 16/5/2012. 
158

 Bart Ehrman, “Truth and fiction in the Da Vinci Code”, Oxford University Press, 2004. 

http://www.nieuwscheckers.nl/
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meteen hoe groot het verschil is tussen de wetenschap enerzijds, en de media 

anderzijds: deze verzwijgen grotendeels hun bronnen, zodat het publiek alleen kan 

geloven of niet geloven. Dit is zelfs in de wet op het bronnengeheim (7/4/2005) 

verankerd: journalisten hebben het recht, zelfs de plicht, vertrouwelijke bronnen te 

beschermen. Dit draagt bij tot onjuiste berichtgeving waarvan we vele voorbeelden 

hebben gegeven. We moeten ons dus inspannen om meer nauwkeurige informatie 

te vinden, nl. in de oorspronkelijke publicatie en bron. Het internet heeft dit 

vergemakkelijkt.   

 .    

Samengevat: dat de media juiste en volledige informatie brengen is een 

misvatting. Hun prioriteit is het behagen van een zo breed mogelijk publiek, 

en van zoveel mogelijk commerciële adverteerders. Tegelijk brengen ze 

ongemerkt een sociaaleconomische maatschappijvisie over. Van ons vereist dit 

een grote aandacht en een zekere training om de feitelijke werkelijkheid 

correcter in te schatten, en ons niet in de doeken te laten doen – velen hebben 

er belang bij ons alleen hùn versie in te prenten. In sommige gevallen is een 

bericht onbruikbaar, omdat de betrouwbaarheid niet kan ingeschat worden. 

 

Toch moeten we blijven hieraan  aandacht besteden: indien we ons steunen op 

verkeerde feiten om beslissingen te nemen, keuzen te maken: dat moet toch 

slecht aflopen?
159

. Hoe slecht, illustreert (nog eens) het geval van de Britse 

professor Roy Maedow; tevens een voorbeeld van het gevaar van blind geloof in de 

expert. Op basis van een foute theorie praatte hij meerdere moeders in de 

gevangenis wier baby‟s waren gestorven door wiegendood
160

. 

Vooraleer we kiezen (waarover dan ook), moeten we eerst alle feiten op een rijtje 

zetten; en niet alleen deze die het best in ons kraam passen; ook niet wat in de 

catechismus staat, of wat de pastoor, dominee, rabbijn of imam gezegd hebben. Of 

wat de Leider of de CEO gezegd heeft. Wanneer u de straat gaat oversteken moet u 

zelf toch eerst naar beide kanten kijken? En tegenwoordig liefst ook achteruit en 

vooruit. 

                                                 
159

Helaas triomfeert de waarheid niet steeds in het werkelijke leven. We kennen allen 

voorbeelden van het tegendeel. “Lieg er maar op los, er zal altijd iets van blijven hangen” (Frans 

spreekwoord). Denk aan de massavernietigingswapens in Irak, en de wiegedoden in Engeland. 
160

 Zelf wetenschapper zijnde kies ik het voorbeeld van deze kinderarts, die meerdere malen 

optrad in rechtszaken met de bewering dat herhaalde wiegedood in hetzelfde gezin niet natuurlijk 

is, maar wijst op misdadig opzet. Hij werd in de adelstand verheven, maar later betrapt op een 

foute statistiek; maar redeneerde bovendien alsof er geen andere oorzaken van wiegedood bekend 

waren, zoals aangeboren metabole ziekten, buikligging van de baby, warme kamertemperatuur, 

roken en alcoholverbruik door de zwangere…Hij kon ook zijn zogenaamde onderzoeksresultaten 

niet tonen „omdat hij ze vernietigd had‟.  Zie: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Meadow#The_Allitt_case 
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V. HOE KIEZEN WE ONZE NORMEN EN WAARDEN ? 

(wordt vervolgd) 

 

 


