De schepping van de wereld in het nieuws

Uit de Nederlandse en buitenlandse pers: ‘In één adem uitgelezen ...
leesbaar, levendig en kritisch ... verplichte literatuur voor elke (aankomende) journalist’
• ‘Ik heb de 180 pagina’s in één adem uitgelezen’ (Comma, magazine
voor communicatie in de publieke sector).
• ‘Een uitstekend leesbare, levendige en kritische introductie tot de
nieuwsmedia’ (vaktijdschrift Educational Media International).
• ‘Een betrekkelijk sophisticated en toegankelijk inleidend boek’ (vaktijdschrift European Journal of Communication).
• ‘Het boek is een effectieve inleiding tot de wereld van de kritische mediatheorie’ (vaktijdschrift European Journal of Cultural Studies).
• ‘Systematisch, duidelijk, ruim geïllustreerd en prettig’ (vaktijdschrift
Journal of Mass Media Ethics).
• ‘Wie van Ginnekens boek leest, komt net iets teveel voorbeelden tegen
die tot nadenken stemmen’ (vakblad De Journalist).
• ‘Wat mij betreft dan ook verplichte literatuur voor elke (aankomende)
journalist’ (Kruispunt, tijdschrift voor ontmoeting).
• ‘Een boek dat vooral door tv-journalisten dient te worden gelezen’
(NRC Handelsblad).
• ‘Voor de media-consument die kritischer wil omgaan met de informatievloed die dagelijks over ons wordt uitgestort’ (Onze Wereld, maandblad over internationale samenwerking).
• ‘Wie dacht een objectief beeld van de wereld te krijgen via CNN, de
Volkskrant en de NRC komt bedrogen uit’ (Trajectum, weekblad van de
Hogeschool Utrecht).
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Woord vooraf
Voor Antjenidevi
De nieuwsjournaals van de grote buitenlandse tv-omroepen hebben de
laatste jaren inzake Nederland vooral melding gemaakt van militaire
‘doetjes’, krakersrellen, drugsoverlast, kinderporno, raamprostitutie en
euthanasiezaken. Daarnaast konden vreemde kijkers enkele jaren geleden met eigen ogen zien dat vrijwel het hele land onder water stond.
Dit ‘probleem’beeld is net zo verkeerd als het idyllische beeld in
toeristenfolders, waarop in Amsterdam altijd een heldere blauwe lucht te
zien is, een stralend warme zon, en alle terrasjes steeds vol met leuke,
vrolijke jonge mensen. De gewone alledaagse werkelijkheid ontbreekt in
het ene geval; net als bewolking en regen, kou en wind in het andere.
Media en communicatie bestaan voor een belangrijk deel uit een
voortdurende recycling van stereotypen. Onze eigen nieuwsberichten
over bijvoorbeeld Brazilië gaan vaak over militairen en politie, over
doodseskaders en moorden, over grootgrondbezitters en uitbuiting, over
de Amazone en de Indianen. Veel foto’s en films leggen de nadruk op het
Carnaval in Rio, het strand van Copacabana, de meisjes in G-strings. Weinigen besteden aandacht aan de moderne wolkenkrabbers van Sao
Paolo, aan de industriële vernieuwingen.
Dat hoeft door niemand te worden gepland: het gebeurt volledig
spontaan. Kritische journalisten en cameramensen proberen er regelmatig doorheen te breken, maar de hoofdstroom van de nieuwsberichtgeving en de beeldvorming blijven daardoor onaangetast. Waardoor
komt dat? Door 101 verschillende mechanismen, die allemaal 1 procent
verschil maken: maar die goeddeels in dezelfde richting werken.
Dit is een boek over de ‘sociale constructie’ van beelden van de wereld
door een beperkt aantal grote media, die invloed uitoefenen op de
‘nieuwsdefinities’ van alle continenten.
Publiek. Het boek is gericht op een algemeen geschoold publiek, op
beroepsbeoefenaren in de sfeer van internationale en interculturele
samenwerking, op vrijwilligersorganisaties en vormingswerk op de diezelfde terreinen, op leraren mens-en-maatschappijwetenschappen, op
hbo- en wo-studenten mens-en-maatschappijwetenschappen, en op studenten journalistiek en communicatiewetenschap.
Niveau. Het is de bedoeling dat dit boek leesbaar is voor iedereen met
een middelbare schoolopleiding, alsmede voor een aantal anderen. Het
probeert onnodig jargon en abstracties te vermijden, en mechanismen te
illustreren aan de hand van concrete voorbeelden.
Onderwerp. Het boek wil een inleiding zijn op de vergaring en verspreiding van het wereldnieuws, vooral het ‘westerse’ wereldnieuws over
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‘niet-westerse’ landen en volken. Het maakt daarbij gebruik van bevindingen uit een breed scala aan wetenschappelijke disciplines.
Benadering. De benadering is allereerst conceptueel: het boek gaat uit
van de verschillende ‘universele’ verschijnselen die in de loop der tijd in
dit verband zijn geïdentificeerd, en probeert die met elkaar te verbinden.
Het stipt de belangrijkste theoretische benaderingen en onderzoeksprojecten in grote lijnen aan, maar verwijst voor verdere details door naar de
betreffende literatuur.
Gezichtspunt. De auteur neemt een ‘middenpositie’ in. Tussen aan de
ene kant de opvatting dat journalistiek of communicatiewetenschap probleemloos feitelijk, neutraal en objectief (kunnen) zijn; en aan de andere kant de opvatting dat ze in hoge mate welbewust door belangengroepen onderworpen en gestuurd worden.
Besproken landen. In dit boek (dat oorspronkelijk iets dikker was en in
het Engels is geschreven) wordt veel aandacht besteed aan de mediasituatie in de Verenigde Staten, omdat die veel invloed heeft (en steeds meer
navolging vindt) in andere landen. Andere voorbeelden komen uit invloedrijke medialanden zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, maar af en
toe natuurlijk ook uit Nederland zelf.
Financiële steun. Het schrijven van dit boek werd mede mogelijk gemaakt
door een kleine tegemoetkoming van de Stichting Derde Wereld Communicatie en de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking.
Ik dank Barend de Ronden van de Stichting en Jodie Ermers van de Commissie voor hun steun.
Morele steun. Het project werd aangemoedigd en gesuperviseerd door
Cees Hamelink, hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, eerder tevens verbonden aan het Institute of
Social Studies in Den Haag.
Ik heb een eerdere versie van het manuscript bovendien geheel of
gedeeltelijk voor commentaar en suggesties voorgelegd aan een zo
representatief mogelijke ‘steekproef’ kennissen en collega’s uit journalistiek en communicatiewetenschap, die er als beroepsbeoefenaar, trainer
of docent naar keken.
Mijn dank gaat uit naar Piet Bakker, Jan van Beek, Teun van Dijk, Eric
Haas, Manon Louwerens, Christ’l de Landtsheer, Connie van der Molen,
Karel Roskam, Peter Sluiter, Joost Smiers en Nico Vink. Sommigen van
hen vonden dat mijn kritische demontage veel te ver ging, anderen vonden dat ze niet ver genoeg ging.
Het spreekt vanzelf dat zij in genen dele verantwoordelijk zijn, en ikzelf alleen, voor de keuzes en afwegingen die uiteindelijk gemaakt zijn.
Jaap van Ginneken
Villeneuve Loubet/Amsterdam
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Bij de tweede druk
Het boek wordt inmiddels bij een aantal opleidingen in Nederland gebruikt en – sinds het verschijnen van de Engelse versie Understanding
global news – ook op allerlei plaatsen verspreid door de rest van de wereld. Dat leverde regelmatig e-mailtjes met vragen en kanttekeningen
van lezers op: uit West-Europa en Noord-Amerika, maar ook uit Zuidelijk Afrika en Oost-Azië.
De gebeurtenissen van het afgelopen jaar – van de aanslagen op het
WTC in New York tot aan de interventie in Afghanistan – hebben nog
weer eens onderstreept hoe belangrijk het is om alert en lucide te zijn
over interculturele miscommunicatie, ook en juist wanneer die onbedoeld uitgedragen wordt door de globale massamedia.
Deze nieuwe editie is op een aantal punten geactualiseerd. Enerzijds
zijn er verwijzingen in opgenomen naar nieuwere literatuur, anderzijds
naar recentere voorbeelden. Voor een deel zijn die ontleend aan scripties
die door dit boek zijn geïnspireerd, voor een deel aan artikelen die ik zelf
in het verlengde ervan aan dag- en weekbladen bijdroeg, voor een deel
ook aan boeken die ik sindsdien over verwante zaken heb gepubliceerd.
Maar de grote lijn is dezelfde gebleven.
JvG, maart 2002
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Inleiding
het burda-model

‘Het enige gevoelen dat iemand kan hebben over een gebeurtenis
die hij niet zelf ervaart, is het gevoelen dat opgewekt wordt door
zijn mentale beeld van de gebeurtenis...
Want het is duidelijk genoeg dat mensen onder bepaalde
omstandigheden net zo heftig reageren op fictie als op de
realiteit, en dat ze in vele gevallen helpen om zelf de ficties te
scheppen waarop ze reageren...
In al deze gevallen moeten we met name letten op één
gemeenschappelijke factor. Dat is de invoeging tussen de mens
en zijn omgeving van een pseudo-omgeving. Het is op die
pseudo-omgeving dat zijn gedrag een reactie vormt. Maar
omdat het gedrag is, treden de gevolgen - als dat handelingen
zijn - niet op in de pseudo-omgeving van waaruit het gedrag
wordt opgewekt, maar in de echte omgeving waar de handeling
zich afspeelt...
Want op het niveau van het sociale leven speelt de
zogenoemde aanpassing van de mens aan zijn omgeving zich
werkelijk af door middel van ficties. Met ficties bedoel ik geen
leugens. Ik bedoel een voorstelling van de omgeving, die in meer
of mindere mate gemaakt is door de mens zelf.’
Walter Lippmann, Public opinion, pp. 13-15.
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De laatste jaren gaf ik steeds één trimester werkcolleges over ‘Interculturele communicatie en media’, binnen het internationale programma aan
de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Af en toe gaf ik daarover ook gastcolleges aan het
Institute of Social Studies in Den Haag, of aan het Training Centre van
Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. Soms komen enkele deelnemers aan dergelijke Engelstalige programma’s uit Nederland zelf, maar
het merendeel is steeds afkomstig uit landen van over de hele wereld.
Ik begin dergelijke colleges vaak met een opgave. Een oefening om te
demonstreren hoe universeel ‘etnocentrisme’ is, maar ook hoe specifiek.
Iedere student krijgt drie blanco vellen papier en een dikke, donkere
viltstift. Ik druk de stopwatch in, en geef ze drie minuten (of vijf – maar
niet meer) om een kaart van Nederland te tekenen: hun kleine gastland
op dat moment. Daarna nog drie minuten om een kaart van Europa te
tekenen. En daarna nog drie minuten om een kaart van de wereld te
tekenen. Het is natuurlijk niet fair. Drie minuten zijn niet bij benadering
genoeg om je gedachten te bepalen, de valstrikken te doorzien en een
min of meer ‘correcte’ kaart te maken. Ze worden verleid tot enorme
blunders en grove vertekeningen. Het belangwekkende is echter niet dát
ze die fouten maken, maar wélke. En hoe die variëren met hun land van
herkomst en hun persoonlijke geschiedenis.
Nederlandse studenten geven hun eigen land uiteraard een heel specifieke vorm. Het verbaast ze nooit dat hun kaarten tot in detail met
elkaar overeenkomen. Het verbaast ze daarentegen wél, dat hun buitenlandse collega’s meestal geen flauw benul hebben welke vorm hun land
ook maar bij benadering heeft, en wat de belangrijkste kenmerken ervan
zijn. De meesten geven het weer als een vormloze vlek, zonder enig
karakteristiek detail.
Op soortgelijke manier levert de kaart van Europa voor de meeste
Europese studenten weinig problemen op. Maar er zitten verscheidene
addertjes onder het gras. Studenten van de Britse eilanden hebben vaak
slechts een vaag idee hoe ‘het continent’ eruit ziet. Niet-Scandinavische
studenten tekenen Noorwegen, Zweden en Finland vaak als drie vrijwel
identieke uitstulpingen in het Noorden. Noordelijke studenten detailleren bij voorkeur díe Zuidelijke landen waar ze op vakantie geweest zijn.
Hoewel de meeste van deze exercities plaatsvonden na ‘de val van de
muur’, blijven de meeste Westelijke studenten Europa tekenen alsof het
niet voorbij Berlijn reikte, terwijl Oostelijke studenten het drie- tot viermaal (!) zo diep maken, tot het Oeralgebergte. Studenten uit LatijnsAmerika benadrukken het Iberisch schiereiland, en studenten uit katholieke landen benadrukken de Italiaanse laars.
Maar het meest onthullend zijn de wereldkaarten: zowel waarin ze
overeenkomen als verschillen. Als illustratie reproduceer en becommentarieer ik er hier een half dozijn, zoals ze werden afgedrukt bij een artikel
dat ik hierover eerder schreef voor het maandblad Psychologie. Een Pales-
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tijnse kaart (linksboven) laat het merendeel van de wereld bestaan uit
het Euraziatische en Afrikaanse continent, die bovendien op een zeer
verwarrende manier samenkomen. Het ‘Midden-Oosten’ ligt in het centrum. De Golf, het Saoedische schiereiland, de Rode Zee en de Nijldelta
zijn zeer opvallend. De Amerika’s zijn erg marginaal. Een Japanse kaart
(rechtsboven) is afkomstig van iemand die eerder in Engeland had gestudeerd. Ze plaatst Japan in het centrum, maar beeldt beide eilandengroepen af aan weerszijden van het Euraziatische continent, dat – door een
interessante verschrijving – het etiket ‘Europa’ krijgt.
Een Nederlandse kaart (midden links) maakt het land het middelpunt
van het heelal, en lang niet zo klein als het aan anderen mag toeschijnen.
De Afsluitdijk en Zuiderzee/IJsselmeer zijn natuurlijk duidelijk herkenbaar. Alle andere Europese landen zijn eromheen gegroepeerd. De voor-
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en Indonesië. Zie tekst.
J. van Ginneken, ‘Ons wereldbeeld’, maandblad Psychologie.

i n l e i d i n g : h e t b u rd a - m o d e l

3

malige Nederlandse kolonie Suriname is zichtbaar aan de noordkust van
het Zuidamerikaanse continent, net als de Antillen in de Caraïbische
Zee. De helft van de Amerika’s, Afrika en Azië zijn echter van de wereld
afgevallen. Een Braziliaanse kaart (midden rechts) maakt de Amerika’s
daarentegen veel prominenter. De drie Noordamerikaanse landen worden elk afzonderlijk geïdentificeerd. De aanduiding voor Zuid-Amerika
als geheel valt samen met Brazilië. De Spaanssprekende Andes-landen
zien er nogal onduidelijk en onrustig uit, net als Afrika. Het lijkt erop dat
Portugal het enige afzonderlijke land op het Europese continent is dat
geïdentificeerd wordt; de letter E (en de vorm waarop die is aangebracht) zouden zowel naar España als naar Europa kunnen verwijzen.
De rest van het Euraziatische continent wordt eenvoudig aangeduid als
‘de voormalige Sovjet-Unie’.
Een ‘Amerikaanse’ kaart maakt de Angelsaksische wereld erg prominent: van de Verenigde Staten en Canada, via Groot-Brittannië, tot
Australië en Nieuw-Zeeland toe. Latijns-Amerika is gekrompen, en LatijnsEuropa is verdwenen. De landen waarmee de vs na ‘de oorlog’ nog oorlog hebben gevoerd zijn onzichtbaar geworden: van Korea, China en
Vietnam tot aan Iran en Irak. Een Indonesische kaart plaatst de archipel
op haar beurt in een nogal centrale positie, halverwege de ‘(H)indische’
en de Stille Oceaan. Azië domineert, en Australië is ook erg groot. Enzovoort.
De mechanismen zijn in alle gevallen drieledig. Het eerste mechanisme betreft centraliteit. Er is een duidelijke tendens om het eigen land van
herkomst in een centrale positie te plaatsen (althans in een centralere
positie dan op kaarten van anderen), en om de rest van de wereld daaromheen te groeperen. Terzelfder tijd is er een tendens om andere landen
en zelfs hele continenten ‘perifeer’ te maken. Het is inderdaad moeilijk
om zich het eigen land als ‘perifeer’ voor te stellen. Het tweede mechanisme betreft (relatieve) omvang. Er is een duidelijke tendens om het
oppervlak van het eigen land groter te maken, om het ‘op te blazen’ in
vergelijking met andere landen. Terzelfder tijd is er een tendens om
andere gebieden in te krimpen of te doen verdwijnen, die (vaak onbewust) als ‘minder relevant’ worden beschouwd. Het derde mechanisme
betreft articulatie. Er is een duidelijke tendens om het eigen land weer te
geven met veel en kenmerkende details, en om andere landen en continenten tot vormeloze vlekken te reduceren. Enerzijds is dit natuurlijk
een erg ‘logisch’ resultaat. Anderzijds verraadt het wel degelijk iets van
het collectieve narcisme waarmee we allemaal behept zijn.
Maar er is meer. Behalve de eigenaardigheden voor ieder land afzonderlijk, tonen deze kaarten vanuit de hele wereld ook bepaalde gemeenschappelijke kenmerken. Zo is er een algemene tendens om de ‘ontwikkelde’ landen van Noord-Amerika en West-Europa ‘op te blazen’, en de
‘ontwikkelings’landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika in te krimpen
(vaak met uitzondering van de streek waar de student in kwestie toeval-
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lig vandaan komt). Er was een algemene tendens om de vroegere en huidige ‘grote mogendheden’ te identificeren, zoals de Verenigde Staten en
de voormalige Sovjet-Unie. Groot-Brittannië en Ierland werden vaak
weergegeven, Australië en Nieuw-Zeeland minder, Canada nog minder.
Studenten uit voorheen koloniserende en gekoloniseerde landen kenden
elkaar soms meer gewicht toe dan anderen.

Mentale kaarten
Het punt is natuurlijk dat al deze visies op de wereld gemedieerde visies
zijn. Tot aan de recente lancering van bemande (en bevrouwde) ruimtevaartuigen, had niemand de wereld en de wereldkaart ooit met eigen
ogen aanschouwd. Ondanks alle aanspraken op fysieke exactheid, zijn
kaarten culturele producties. Zij brengen relevante plaatsen, afstanden,
kenmerken van het land- en zeeschap ‘in kaart’. Mark Monmonier,
auteur van de boeken Maps with the news en How to lie with maps, vatte
meteen al aan het begin van het eerste boek samen: ‘Het is niet alleen gemakkelijk om met kaarten te liegen, het is zelfs wezenlijk. Om betekenisvolle relaties met betrekking tot een ingewikkelde driedimensionale
ruimte op een vlak vel papier of een videoscherm af te beelden, moet een
kaart de werkelijkheid vertekenen... Om belangrijke informatie niet in
een mist van details te verbergen, moet een kaart een selectieve, incomplete visie op de werkelijkheid bieden. Er is geen ontsnappen aan de
cartografische paradox: om een nuttig en waarheidsgetrouw beeld te
scheppen, moet een accurate kaart leugentjes-om-bestwil vertellen.’
De wereldkaart waarmee we heden ten dage het meest vertrouwd zijn
doet in wezen twee dingen. Aan de ene kant blaast deze de gebieden
dichter bij de pool enorm op. Dat wil zeggen met name de ‘Noordelijke’
continenten en landen die de afgelopen eeuwen de wereldheerschappij
uitoefenden. De Verenigde Staten met een reusachtig Alaska, een vergroot Canada en Groenland. West-Europa met een vergroot Scandinavië,
Rusland met een vergroot Siberië. Aan de andere kant krimpt deze kaart
de gebieden dichter bij de evenaar enorm in. Latijns-Amerika en Afrika,
India en Australië bijvoorbeeld. Pas de laatste decennia zijn andere projecties voorgesteld die deze vertekeningen ongedaan trachten te maken.
Ondertussen is er door velen op gewezen dat het westerse etnocentrisme niet alleen doorwerkt in de pure omvang van landen en continenten,
maar ook in andere kenmerken van de bekendste wereldkaarten. De
Noordelijke landen staan bovenaan: ze worden letterlijk voorgesteld als
‘superieur’ aan de Zuidelijke landen, zo heet het, zij ‘domineren’ ze. De
‘meest ontwikkelde’ landen worden vaak links bovenin of midden bovenin geplaatst, hetgeen ze een soort ‘natuurlijk primaat’ lijkt te geven binnen díe culturen die van boven naar onder en van links naar rechts lezen.
De meeste klassieke kaarten hebben de Atlantische Oceaan in het
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midden, met Noord-Amerika links bovenin en West-Europa midden
bovenin. Sommige moderne wereldkaarten hebben daarentegen de Stille Oceaan in het midden, met West-Europa links bovenin en Japan midden bovenin. Australiërs hebben wel eens voorgesteld om dit hele patroon om te draaien, en om hun land en continent ‘on top of the world’ te
plaatsen.
Soortgelijke zaken gelden natuurlijk voor het geometrische raster dat
ooit over de wereld is gelegd om plaatsen nauwkeuriger aan te kunnen
duiden: door een combinatie van horizontale en verticale ‘graden’. Aan
de volgorde van de breedtegraden kan een zekere ‘objectieve’ basis worden toegekend, wanneer we weten dat de aarde polen heeft en om haar
as draait. Maar de nulmeridiaan is een puur ‘subjectieve’ uitvinding,
omdat er geen natuurlijk ijkpunt is. De Britten namen het observatorium
van Greenwich bij Londen als middelpunt van het heelal, en slaagden
erin deze voorstellingswijze uiteindelijk wereldwijd aanvaard te krijgen.
De Fransen kondigden op hun beurt de standaardmaat van de meter
(kilogram, liter) af, en slaagden erin het metrische systeem uiteindelijk
wereldwijd aanvaard te krijgen. Zelfs zoiets als het omschrijven van een
plaats en afstand in schijnbaar ‘puur mathematische’ termen, impliceert
daarom ongewild al een eurocentrische visie.
Ook het aanduiden van het ‘universele’ uur van de dag in termen van
Greenwich Mean Time of gmt houdt een eurocentrische visie in; en in
meer en subtielere opzichten dan wij ons aanvankelijk realiseren. Het
primaat ligt opnieuw in Europa, in Groot-Brittannië, in Londen. Het
plaatsen van de zogenoemde ‘datumlijn’ (of datum-veranderingslijn)
aan de tegenoverliggende zijde van de aarde, impliceert een donkere
middernacht in de Pacific en een helder middaguur op de Atlantische
Oceaan. Zelfs de schijnbaar ‘objectieve’ manier waarop wij plaatsen
en tijden aanduiden, verbergt dus vele subjectieve oordelen. Hetzelfde
geldt voor vrijwel alle andere ‘rasters’ aan de hand waarvan wij de vermeende werkelijkheid proberen te ordenen. Laten we er nog eens een
paar bekijken.

Mentale rasters
Laten we ons een willekeurig nieuwsbericht op radio of televisie voorstellen. Het zou ongeveer als volgt kunnen luiden:
‘Het Midden-Oosten-conflict heeft opnieuw een westers slachtoffer gemaakt.
Een Amerikaanse burger werd op zaterdag 24 december gekidnapt buiten
het Vredes Hotel in Oost-Jeruzalem. Het incident vond plaats om zeven uur
gmt. Hij werd door vier gemaskerde mannen overmeesterd en weggevoerd
in een busje. Het slachtoffer is James Johnson (33), een zwarte priester uit
Trenton, New Jersey. Hij was met het kerkkoor gekomen voor een rondreis
langs de heilige plaatsen. Israëlische autoriteiten maakten bekend dat de ver-
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antwoordelijkheid was opgeëist door de gewapende 13 Maart-groep. Die zou
de gijzelaar willen ruilen tegen een fundamentalistische geestelijke, die werd
aangehouden tijdens een vergeldingsactie tegen een terroristische basis in
Zuid-Libanon vorige week.’

Zo op het eerste gezicht lijkt het een relatief zakelijke beschrijving van
een betrekkelijk alledaags incident. Het geeft antwoord op de klassieke
vragen: wie, wat, waar, wanneer en waarom? Maar deze vijf antwoorden
roepen onmiddellijk vijftig nieuwe vragen op. Op sommige daarvan kunnen we het antwoord zelf raden, op andere niet. Enkele dingen zijn geïmpliceerd, of kunnen ‘tussen de regels door’ gelezen worden – door wie de
juiste culturele codes kent. Maar veel blijft onduidelijk. Waarom werd dit
incident gerapporteerd, zou het ook gerapporteerd zijn als er iets dergelijks in een Afrikaanse voorstad had plaatsgevonden, op een andere
datum, als het veronderstelde motief crimineel in plaats van politiek was
geweest, als het slachtoffer een andere nationaliteit had gehad? Amerikaan: is het niet merkwaardig dat de burgers van één land worden aangeduid met het woord voor een continent waarop nog tientallen andere
landen liggen? Oost-Jeruzalem: behoorde dat niet ooit aan Jordanië, en
werd het daar niet veeleer aangeduid met de Arabische naam Al Quds?
Zaterdag: is dat niet de joodse sabbat, halverwege de heilige dagen van
moslims en christenen?
Vele andere vragen blijven op de achtergrond. Heilige plaatsen: wiens
heilige plaatsen? Kerk: welke kerk? Waarom ‘autoriteiten’ aan de ene
kant, en ‘terroristen’ aan de andere? We weten waarheen ‘24 december’
verwijst, maar waarheen verwijst ‘13 Maart’? Wat gebeurde er op die
datum? Waarom heet het vastzetten van een persoon in het ene geval
‘aanhouding’ en in het andere geval ‘kidnap’? Waarom wordt de ene handeling als gratuit geweld voorgesteld en de andere een ‘vergeldingsactie’
genoemd? Zijn er alleen moslimfundamentalisten, of ook joodse en
christelijke fundamentalisten? Zo niet: waarom worden zij dan anders
genoemd? Wat impliceert dit? Enzovoort.
We zullen later nog terugkomen op dergelijke mechanismen, zoals het
intuïtief gebruik van legitimerende en delegitimerende etiketten in internationale berichtgeving. Laten we ons hier beperken tot een verkenning
van enkele zeer elementaire begrippen, die bij voortduring in dergelijke
internationale verslagen terugkeren. Ze lijken plaatsen en tijden en mensen slechts op een puur zakelijk manier aan te duiden. Pas bij nauwkeuriger ontleding onthullen ze allerlei bijbetekenissen. Meestal definiëren
ze de werkelijkheid namelijk aan de hand van een eurocentrisch, Atlantisch gezichtspunt: vanuit een joods-christelijk gezichtspunt, vanuit een
‘blank’ gezichtspunt, of vanuit een Anglo-Amerikaans gezichtspunt. Dit
geldt zelfs voor de internationale basiscomponenten van ‘news’: North,
East, West and South.
Oost en West. ‘East is East and West is West, and never the twain shall
meet’, zei Kipling, alsof Oost en West welomschreven, vastliggende en
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wezenlijke realiteiten zouden zijn. Maar dat zijn ze helemaal niet. Zoals
we al vastgesteld hebben, is er een Noordpool en een Zuidpool, maar
geen Oostpool en een Westpool (behalve in Winnie de Poeh, zoals een
lezer mij in herinnering bracht). Terwijl begrippen als Noord en Zuid
min of meer vaste ‘natuurlijke’ referentiepunten kennen, zijn begrippen
als Oost en West plooibaar. Alles ligt zowel ten Oosten als ten Westen van
al het andere: daarom kunnen die welbekende etiketten ook op een arbitraire manier gebruikt worden. Om deze reden zijn ze nog vruchtbaarder voor ideologische overwoekeringen. Natuurlijk is er een Oostelijk en
een Westelijk halfrond – als we die conventie aanvaarden. Maar het
merkwaardige is dat deze noties hoogst zelden in een dergelijke ‘objectieve’ context worden gebruikt, en veel vaker in een puur ‘subjectieve’
context.
Door te zeggen dat Greenwich en Londen op de nullijn liggen, brengen we een groot deel van Engeland en heel Amerika samen onder de
noemer van ‘het Westen’ (wat op zichzelf al een interessante categorisering is). Maar het brengt het merendeel van het Europese continent
onder de noemer van ‘het Oosten’, terwijl dat begrip nooit op die manier
gebruikt wordt. ‘Het Oosten’ wordt daarentegen op allerlei manieren
om Europa heen gegroepeerd. Het etiket ‘Nabije Oosten’ werd gebruikt
voor gebieden uiteenlopend van Noordwest-Afrika tot West-Azië. Het
etiket ‘Midden-Oosten’ werd gebruikt voor gebieden uiteenlopend van
de Middellandse-Zeekust tot aan de Golf. Het etiket ‘Verre Oosten’ werd
gebruikt voor gebieden uiteenlopend van India tot China. In alle gevallen
is het nadrukkelijk niet gereserveerd voor ‘de onzen’, maar voor ‘de
hunnen’.
Natuurlijk is etnocentrisme niet slechts een West-Europese of NoordAmerikaanse aandoening. Maar het verschil is dat het Euro-Amerikaanse woordgebruik en de Euro-Amerikaanse zienswijze wereldwijd geëxporteerd zijn, en vaak stilzwijgend geadopteerd – met inbegrip van
allerlei culturele vooroordelen. In eurocentrisch taalgebruik is de geografische aanduiding voor ‘het Oosten’ vaak ‘verrijkt’ met bijbetekenissen als overbevolkt/apathisch/despotisch/conservatief/oud/donker/
sinister; terwijl de geografische aanduiding voor ‘het Westen’ daarentegen is ‘verrijkt’ met bijbetekenissen als grote open ruimten/dynamisch/democratisch/progressief/nieuw/verlicht/ruimdenkend. ‘Oriënt’
en ‘Occident’ zijn zwaar beladen begrippen geworden. De notie van ‘het
Wilde Westen’ als een rijk en leeg niemandsland, waar grond en schatten
‘voor het oprapen’ lagen voor wie maar wilde (gepopulariseerd door het
genre van ‘de Western’), is daarvan slechts één illustratie.
Noord en Zuid. Zelfs de termen Noord en Zuid worden vaak in een beladen betekenis gebruikt. Als we denken en spreken over de landen en
volken van ‘het Noordelijk halfrond’, dan vergeten we dat dit eigenlijk
ook het merendeel van de landen en volken omvat die we gewoonlijk tot
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‘het Zuidelijk halfrond’ rekenen. Mentaal hebben we ‘de grote barrière’
van de evenaar ten minste dertig graden opgeschoven.
Derde wereld. De verzamelterm ‘derde wereld’, die nog steeds (en
daarom ook in dit boek) op grote schaal gebruikt wordt, impliceert eveneens vooronderstellingen over een primaat: zowel historisch als geografisch. In dit gebruik van de term bestaat de ‘eerste wereld’ uit de ‘hoogontwikkelde’ landen van Noord-Amerika en West-Europa met een
markteconomie. De ‘tweede wereld’ bestond uit half- en onderontwikkelde landen van Oost-Europa en het Aziatische continent met een communistisch systeem. De ‘derde wereld’ bestond uit de ‘ontwikkelings’landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika, vooral die welke zich tot de
‘niet-gebonden’ landen rekenden.
Hoewel dergelijke termen vaak als geuzennamen zijn overgenomen
door vertegenwoordigers van de landen, volkeren en groepen in kwestie,
blijven ze hun eurocentrische karakter behouden. Ze voegen namelijk
landen, volkeren en groepen samen die vaak weinig gemeen hebben, behalve dan dat we ze niet ‘bij ons’ rekenen. In feite maken we daarbij gewoon een onderscheid tussen ‘het Westen’ en ‘de Resten’.

Het etiketteren van mensen
Het schijnbaar ‘objectieve’ woordgebruik inzake ‘etnische minderheden’
is eveneens ‘subjectief’, en belast met allerlei verborgen culturele en historische ladingen.
De Europeanen waren de eerste ‘illegale vreemdelingen’ in de moderne geschiedenis, die over de hele wereld uitzwermden: met tientallen
miljoenen tegelijk. Ze namen het land en de rijkdommen van hele continenten in bezit, legden hun handelsvoorwaarden en ‘wettelijke regelingen’ op door militaire overmacht. In die tijd verwierf het woord ‘inboorling’ zijn laatdunkende klank. Er werden vele tientallen miljoenen
‘inboorlingen’ gedood en uitgemergeld. Zij werden in Amerika vervangen door slaven uit Afrika en ‘koelies’ uit Azië, van wie er op hun beurt
vele tientallen miljoenen werden gedood en uitgemergeld. Toen kwam
de onafhankelijkheid: van de kolonisten-landen die door blanke migranten werden overheerst, en van de ex-koloniën waar de autochtone bevolking de macht kreeg.
Er werd een nieuwe wereldorde afgekondigd, men moest met een
schone lei opnieuw beginnen, vergeten en vergeven. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Veel landen waren leeggeroofd, veel maatschappijen bijna onherstelbaar misvormd. Om de armoede te ontvluchten,
werden veel niet-Europeanen nu op hun beurt migranten. Zolang ze
nodig waren, werden ze ‘gastarbeiders’ genoemd. Maar toen ze niet langer welkom waren, werden ze opeens ‘illegale immigranten’: volgens
wetten (en grenzen en burgerschapsregelingen) die anderen inmiddels
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verzonnen hadden. Beleidmakers in Europese landen hebben sindsdien
met het vocabulaire geworsteld dat deze groepen opnieuw moest etiketteren. In Nederland werd daartoe bijvoorbeeld ‘allochtoon’ uitgevonden,
wat in wezen slechts een nieuw en pompeus woord is voor... niet-inboorling. Terwijl in de koloniale tijd het woord ‘inboorling’ een negatieve bijbetekenis had, kreeg zo in de ‘postkoloniale’ tijd het woord ‘niet-inboorling’ een negatieve bijbetekenis. Alleen het eurocentrisme bleef dus
hetzelfde.
Zelfs de meeste onderzoekers en statistieken gebruiken deze termen
niet consequent in hun letterlijke/objectieve betekenis, maar veeleer in
een figuurlijke/subjectieve betekenis. Wanneer wetenschappers en
media het over ‘allochtonen’ en/of migranten hebben, laten ze bijvoorbeeld stilzwijgend welstandiger mensen uit blanke landen weg, en beperken zich tot minder welstandige mensen uit ‘niet-blanke’ landen. Hun
gewichtige analyses tonen dan ook vaak niet veel méér aan dan dat arme
mensen meer sociale problemen hebben dan rijke mensen, maar dat wisten we al. Door de resultaten op te sieren met academisch jargon, wordt
het tautologische karakter van dergelijke bevindingen vaak vervolgens
weer aan het oog onttrokken.
Wit en zwart. Soortgelijke trucs van magische categorisering zitten
vaak verscholen in het ondoordacht gebruik van het onderscheid tussen
‘witte’ en ‘gekleurde’ mensen. Als wit trouwens geen ‘kleur’ is, dan is
zwart het ook niet. Toen de Europeanen over de wereld uitzwermden,
noemden zij de Aziaten ‘geel’, de Amerikaanse Indianen ‘rood’, en de
Afrikanen van bezuiden de Sahara ‘zwart’. Zij gaven er de voorkeur aan
zichzelf niet als rose waar te nemen maar als lelie-blank, en om anderen
waar te nemen als ‘gekleurd’, als ‘donker’, als in letterlijke zin ‘sinister’.
Het feit dat deze woorden nog steeds gebruikt worden, is verre van onschuldig. ‘Wit’ en ‘blank’ worden in veel talen en culturen geassocieerd
met ‘zuiver’ en een veelheid aan positieve bijbetekenissen; ‘zwart’ en
‘donker’ worden vaak geassocieerd met ‘vuil’ en een veelheid aan negatieve bijbetekenissen.
Maar het betekenisprobleem ligt zelfs nog dieper. De kleuretiketten lijken te verwijzen naar huidskleur, maar dat doen ze natuurlijk niet. Er bestaat helemaal geen gele, rode, zwarte of zelfs witte huidskleur: de meeste mensen hebben een huidskleur in honderd-en-een verschillende
schakeringen: uiteenlopend van gewoon beige tot gewoon bruin. Waarom blijven we mensen dan toch met hun vermeende huidskleur aanduiden, en niet met de kleur van hun haar of ogen, of zelfs de kleur van hun
kleren of schoenen? Waarom wordt de huidskleur gebruikt alsof zij een
wezenskenmerk van de culturele of biologische identiteit uitmaakt?
Omdat zij verwijst naar ‘ras’. Het voortgaande gebruik van dergelijke etiketten door de media impliceert dat ‘ras’ een essentiële categorie is.
Sommige lezers denken wellicht dat ‘ras’ bij mensen een courant wetenschappelijk begrip is, maar dat is het niet. Het is een ideologisch con-
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cept, en veel wetenschappers hebben het al lang losgelaten als een verzamelbegrip. Natuurlijk is het zo dat groepen die relatief lang in een betrekkelijk isolement hebben geleefd bepaalde biologische trekken met elkaar zijn gaan delen. Maar zulke genetische gemeenschappen bestaan
op tientallen verschillende niveaus: uiteenlopend van een enkele familie
tot aan de mensheid als geheel. Bovendien zijn de verschillen bínnen
deze gemeenschappen vaak veel groter en wezenlijker dan de verschillen
tússen deze gemeenschappen. Het onderverdelen van de mensheid in
een half dozijn ‘rassen’ heeft daarom heden ten dage niet bij voorbaat
méér wetenschappelijke waarde dan het onderverdelen ervan in twee of
in tweehonderd rassen. Het gaat opnieuw om glijdende schalen, waarop
men willekeurige grenzen trekt.
Het ideologische karakter van deze veelgebruikte etiketten wordt nog
duidelijker wanneer we het vlak van de hoogverheven theorie verlaten
en naar de alledaagse praktijk kijken. In de meeste kolonistenlanden die
door blanken gedomineerd worden (bijvoorbeeld in de mediamachtige
Verenigde Staten), wordt het etiket ‘zwart’ helemaal niet in een genetische/wetenschappelijke/objectieve zin gebruikt. Als dat namelijk het
geval was, dan zou iemand die drie ‘blanke’ grootouders had bijvoorbeeld als ‘blank’ aangemerkt worden, en iemand die drie ‘zwarte’ grootouders had als zwart. Maar dat gebeurt helemaal niet: beiden worden als
‘zwart’ aangemerkt. In feite komt het erop neer dat iedereen die niet
‘honderd procent’ blank is als zwart of kleurling wordt aangemerkt. Het
categoriseringssysteem neemt blanke ‘raszuiverheid’ dus nog steeds als
ijkpunt, zonder dit met zoveel woorden te zeggen. Hoewel een ‘blanke’
die een dag op het strand is geweest meer kleur heeft dan iemand als de
bekende generaal en minister Colin Powell, wordt de laatste in brede
kring als ‘zwart’ aangemerkt. Natuurlijk worden dergelijke etiketten vaak
trots aanvaard en geïnternaliseerd. Daar gaat het hier niet om: het gaat
om het feit dat het hele kernraster waardoor wij vrijwel alle interculturele verhoudingen zien door-en-door eurocentrisch is.
De laatste jaren is er natuurlijk veel strijd geweest over dergelijke etiketten. Termen zoals ‘nikker’ en ‘neger’ (Spaans voor ‘zwart’) werden ooit
achteloos door blanken gebruikt; het duurde geruime tijd voordat ze in
de vs werden vervangen door ‘black’ (Engels voor ‘zwart’), door AfroAmerikaan of door ‘Afrikaan(se) Amerikaan’. Maar elk van deze termen
vestigt nadrukkelijk de aandacht op bepaalde elementen van uiterlijk of
herkomst, en leidt de aandacht af van andere elementen – die minstens
zo belangrijk kunnen worden geacht.
Het woord ‘Hispanic’ benadrukt een Spaanse taalkundige en culturele achtergrond, en sluit daarom Zuidamerikanen uit met een Portugese
taalkundige en culturele achtergrond (afkomstig uit veruit het grootste
land op dat deel van het continent, Brazilië). In die zin zouden het oude
‘Latino’ of ‘Iberisch’ wellicht nog als juister kunnen worden beschouwd
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– ware het niet dat die weer exclusief naar de Europese (d.w.z. blanke)
wortels verwijzen, en de eeuwenlange vermenging met inheemsen uitdrukkelijk negeren. Amerikaanse ‘Indianen’ worden op hun beurt als ‘native’ (autochtoon) aangeduid. Maar het is navrant dat we bij het woord
‘Amerikaan’ juist allereerst denken aan een afstammeling van de blanke
allochtonen.
Het punt is dat er geen enkel etiket bestaat dat in zichzelf ‘correct’ is:
de mate van aanvaarding en respect die erin tot uiting komt, hangt af van
de manier waarop het door de betrokkenen ervaren wordt – daar en dan.
Zelfs een schijnbaar objectief etiket kan onwelkome subjectieve bijbetekenissen hebben gekregen, en kan in dat geval beter worden losgelaten.
Ieder etiket heeft immers een netwerk van allerlei associaties om zich
heen, dat verschuift met culturele verandering. Om diezelfde reden bestaat er geen simpele en neutrale manier om over landen en volkeren te
praten, ook al doen we voortdurend alsof dat wel zo is. We kunnen principieel niet ontsnappen aan problemen van representatie en mediëring.

Nieuws en visie
Waarom heb ik zo uitvoerig stilgestaan bij onze perspectieven op de wereld en haar geschiedenis, bij onze benamingen van landen en volkeren,
en het feit dat ze zo sterk ‘belast’ zijn met een etnocentrische of eurocentrische denkwijze en voelwijze? Omdat journalisten, docenten en
researchers zichzelf en anderen voortdurend wijsmaken dat ze volledig
‘vrij’ zijn om te denken en te voelen, te zeggen en te schrijven, wat ze willen. Dit is een ernstig misverstand. Individuele mensen kunnen namelijk
helemaal niet ‘onafhankelijk’ denken. Ze kunnen uitsluitend ‘verder’
denken wat menselijke collectiviteiten vóór hen al hebben vóórgedacht.
Het is onmogelijk over andere culturen te rapporteren alsof er nooit een
Europees kolonialisme heeft bestaan: een groot deel van onze termen en
categorieën is daarvan immers nog steeds de neerslag.
Bovendien is het zelden toevallig dat uitgerekend zij daar-en-dan in de
positie zijn om zich überhaupt met verslaggeving, onderwijs of onderzoek bezig te houden. Zij die behoren tot een bepaalde beschaving, taalgebied, nationaliteit, etnische groep, klasse, geslacht, leeftijdsgroep, enzovoort zijn net zozeer het ‘product’ van hun achtergrond als alle
anderen. Dat is niet per se allesbepalend, maar het brengt meestal wel
een tendens tot bepaalde visies op de wereld met zich. Op verleden,
heden en toekomst; op wenselijkheden en onwenselijkheden; op mogelijkheden en onmogelijkheden. Zoals we verder in dit boek zullen zien,
zijn deze visies op honderd-en-een manieren richtinggevend voor het beantwoorden van de vraag wat ‘nieuws’ is en wat ‘niets nieuws’, zeker als
het over interculturele verhoudingen gaat.
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Wat is er nu zo opvallend aan het dominante wereldbeeld binnen de huidige westerse wereld? Ten eerste dat we zo vaak en hardnekkig ontkennen dat we er een hebben. Journalisten, docenten en researchers pretenderen voortdurend dat zij slechts de feiten en niets dan de feiten
brengen. Zij vergeten daarbij voor het gemak dat het woord ‘factum’
stamt van het Latijnse werkwoord ‘facere’ of maken. Alle feiten zijn door
mensen gemaakt, zijn letterlijk artefacten. In tegenstelling tot wat vaak
gesuggereerd wordt, zijn er ook geen feiten die ‘voor zichzelf’ spreken.
Bepaalde mensen en bepaalde hulpmiddelen laten ze bepaalde dingen
zeggen. Observaties over de werkelijkheid worden mede bepaald door
de manier waarop de observatie georganiseerd is; rapportages over deze
observaties worden mede bepaald door de manier waarop de rapportage georganiseerd is. Deze houden onvermijdelijk een voorselectie en
voorinterpretatie in: bijvoorbeeld in de keuze van woorden, beelden,
volgorde, structuur en dergelijke.
Ten tweede is opvallend dat onze visies op de werkelijkheid zo zwaar
gemedieerd zijn. In vroeger tijden konden we wellicht nog volhouden
dat ze voortkwamen uit onze rechtstreekse ervaring van de natuur, het
werk, de maatschappij. Maar tegenwoordig zien wij ‘de werkelijkheid’
merendeels door de lenzen van het onderwijssysteem, de wetenschappelijke research en de journalistieke verslaggeving. In de meeste ‘ontwikkelde’ landen gaat het gemiddelde kind ten minste een dozijn jaren naar
school voordat het de maatschappij volledig binnentreedt: het leert aardrijkskunde, geschiedenis en soortgelijke cultuurbeladen onderwerpen.
Het wordt dus gesocialiseerd in een bepaalde visie, voordat het ‘zelf’ begint te denken. Deze visie wordt in het latere leven verder gevoed door
de media (we komen daar natuurlijk uitvoerig op terug).
Ten derde blijkt dat onze meest ‘centrale’ politieke overtuigingen vaak
gebaseerd zijn op informatie die nog heviger gemedieerd is dan anders.
Terwijl wij democratie en respect voor mensenrechten bijvoorbeeld
rechtstreeks lijken te ervaren, zijn de echte gruwelverhalen over dictatuur en massale schendingen van mensenrechten afkomstig van heel
vroeger of heel ver. Onze meest fundamentele opvattingen maken bovendien een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad (dat in de complexe wereld vaak niet altijd zo makkelijk te maken is). Deze hele mediëringsmachine gebruikt in wezen onze ‘way of life’ om die van anderen
aan af te meten. Dat gebeurt niet openlijk maar onzichtbaar. Allerlei
tussenliggende processen leiden voortdurend tot het ‘gelijk-maken’ of
‘anders-maken’ van vreemde volkeren en leiders, tot patroonvorming en
patroonoplossing, tot normalisering en vervreemding. Dat is het, wat we
in dit boek gedetailleerd zullen trachten te ontleden.
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Het Burda-model
De herhaalde en alomtegenwoordige mediëring leidt tot een ‘selectieve
articulering’ van bepaalde aspecten uit de veronderstelde werkelijkheid:
tot bepaalde accenten in, en een bepaalde organisatie van onze voorstellingen daarover. Het is een wijdverbreide misvatting dat het daarbij
uitsluitend gaat om ‘waar’ versus ‘niet waar’. Het is vaak véél meer
een kwestie van één waarheid (of familie van waarheden) tegenover een
andere waarheid (of familie van waarheden). Het probleem met etnocentrisme in interculturele communicatie is niet wat ‘de correcte visie’ op
de werkelijkheid is, maar de erkenning dat er verschillende visies op de
werkelijkheid kunnen zijn die allemaal legitiem zijn vanuit hun eigen
perspectief. Dat is opnieuw gemakkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen
is het in principe met deze hooggestemde theorie eens, maar weinigen
van ons kunnen ze constant waarmaken in de alledaagse praktijk. De
nieuwsgaring en nieuwsverspreiding is daarop geen uitzondering.
Bepaalde ‘feiten’ worden in de internationale verslaggeving voortdurend en nadrukkelijk vastgesteld en doorgegeven, andere slechts zelden. Bepaalde ‘verbanden’ tussen feiten (toegeschreven motieven, waargenomen oorzaken, veronderstelde consequenties) worden voortdurend
en nadrukkelijk vastgesteld en doorgegeven, andere niet. Er is een doorlopend proces van wat hier ‘selectieve articulatie’ wordt genoemd, waarbij de media letterlijk ‘zin geven’ aan de ongeordende chaos die ons omringt. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van wat ik besloten heb
het ‘Burda-model’ te noemen. Burda is de naam van een bekende Duitse
uitgeversfamilie. Het is ook de naam van een bekend Duits modeblad.
Het is een van die modebladen die in verschillende edities verschijnen,
en in een dozijn verschillende talen of meer.
Burda is allereerst bestemd voor vrouwen en meisjes die thuis hun
eigen kleren naaien. Iedere uitgave bevat een groot aantal verschillende
naaipatronen, in een groot aantal verschillende maten: voor pakjes en
jurken, blouses en rokken. Al deze patronen worden door en over elkaar
heengedrukt op één groot vel papier, dat meestal in het midden meegehecht is of los is ingelegd. In theorie kan men de verschillende patronen
makkelijk onderscheiden, omdat ze in verschillende kleuren gedrukt
zijn, met streepjes en puntjes in verschillende combinaties. In de praktijk
daarentegen is het vrijwel onmogelijk een van de patronen er in één oogopslag uit te lichten. Vooral in de oudere edities stond het inlegvel vaak
vol met een warrig gekrioel van verschillende lijnen. Je moest er echt een
viltstift bijpakken om de betreffende lijnen te accentueren, en te zorgen
dat het gekozen patroon werkelijk zichtbaar werd. Vanaf dat moment
leek het ook pas coherent en ‘logisch’, en verbaasde je je dat je het eerder
niet had kunnen onderscheiden.
Dit is ook de manier waarop ‘de werkelijkheid’ zich in het dagelijks
leven aan ons presenteert. De verslaggeving, het onderwijs en het onder-
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zoek zijn als de viltstift die ons helpt bepaalde patronen te accentueren,
hun coherentie en ‘logica’ te onderkennen, en ze vanaf dat moment als
vanzelfsprekend waar te nemen. Een heleboel andere, die in principe
even coherent en logisch zijn, worden daarbij over het hoofd gezien. De
hamvraag is natuurlijk of onze verschillende vormen van kennisvergaring zódanig georganiseerd zijn dat ze voortdurend de voorrang geven
aan bepaalde patronen boven andere. Mediëren de westerse media de
internationale en interculturele werkelijkheid bijvoorbeeld vaak op een
‘occicentrische’ manier, die overeenkomt met de vóóronderstellingen
van de betreffende beroepsgroepen en klanten? Worden het collectieve
zelfgevoel en narcisme van die groepen uiteindelijk in grote lijnen ontzien – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk de bedoeling is? Wordt de positieve rol van de ‘eerste wereld’ ondanks alle schijnbare zelfkritiek toch
niet buiten proportie uitvergroot, net als de negatieve rol van de tweede
en derde wereld? Aan het eind van dit boek komen we op die kernvragen
terug.

De ‘sociale constructie’ van kennis
De sociologie (en haar ‘niet-westerse’ tak, de culturele antropologie)
heeft eerder vastgesteld dat veel maatschappijen gespecialiseerde beroepsgroepen kennen, die bij uitstek zijn aangewezen om ‘ware kennis’
over de ‘echte werkelijkheid’ te vergaren en uit te dragen. Zij zijn ‘vrijgesteld’ van gewoon productiewerk, hebben een hoge graad van nominale autonomie gekregen, en moeten zich bezighouden met de productie en reproductie van de kernbetekenissen welke die maatschappij
bijeenhouden, en zonder welke ze uit elkaar zou vallen. Zij doen dit door
middel van een breed scala aan routinematige en rituele bezigheden, die
zich echter juist als buitengewoon en uniek voordoen. In traditionele
religieuze maatschappijen vervullen sjamanen en priesters deze functie.
In moderne seculiere maatschappijen vervullen journalisten, docenten
en researchers deze rol. Zij beschouwen hun denkbeelden en werkwijzen, hun status en rol daarbij vaak als vanzelfsprekend.
Hoewel dit boek vooral gaat over internationaal en intercultureel
nieuws, hanteert het een benaderingswijze die verwant is aan een bredere familie van velden: de Duitse traditie van kennissociologie (Marx,
Weber, Scheler, Mannheim, Schutz en anderen); de Amerikaanse tradities van etnomethodologie en symbolisch interactionisme (Garfinkel,
Blumer, Goffman en anderen); en de Franse tradities van structuralisme,
post-structuralisme en ‘vertooganalyse’ (Barthes, Althusser, Foucault en
anderen). We zullen later nog uitvoerig op deze laatste tradities terugkomen, vooral in de ‘Hoe’-hoofdstukken over taalkunde en betekenisleer.
Alle genoemde tradities benadrukken echter in meerdere of mindere
mate dat onze opvattingen over wat ‘waar en echt’ is niet rechtstreeks uit
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de werkelijkheid afgeleid (kunnen) zijn, maar gemedieerd zijn door de
manieren waarop wij onze noties van ‘waar en echt’ construeren en testen. Een moderne klassieker die deze hele benadering heeft uitgewerkt
is het elegante essay van Peter Berger en Thomas Luckmann over The
social construction of reality.
Zoals gezegd zijn binnen de huidige seculiere westerse maatschappij
vooral drie groepen aangewezen om ‘ware en echte’ kennis te produceren en te reproduceren: de wetenschap, het onderwijs en de verslaggeving. Het merendeel van de beroepsbeoefenaren in deze domeinen
deelt daarbij dezelfde idealen van empirisme, objectiviteit en neutraliteit. Het probleem is dat deze idealen zeker nastrevenswaard zijn, maar
nooit bereikt kunnen worden. De voortdurende implicatie dat het ideaal
gemakkelijk benaderd wordt, doet mijns insziens meer kwaad dan goed
– vooral op intercultureel en internationaal gebied. Omdat die de aandacht afleidt van het contingente (socio-historisch medebepaalde)
karakter van deze kennisaanspraken, en een overspannen vertrouwen in
hun algemene geldigheid wekt. Dit leidt ook tot een verhulling van hun
ideologische dubbele bodems, en daarmee vaak tot een misplaatst gevoel van superioriteit.
Eén gebied waar dit geleidelijk aan duidelijk is geworden, is dat van de
wetenschapssociologie. Een vroege ‘moderne klassieker’ die de (sub)culturele relativiteit van absolute kennisaanspraken aan de orde stelde,
was Thomas Kuhns studie over The structure of scientific revolutions.
Hij stelde onder meer vast dat wetenschappers ertoe neigen ‘paradigmatische gemeenschappen’ te vormen die één bepaalde visie op hun respectievelijke terreinen aanhangen, die overigens in crisis kan geraken als
hardnekkig anomalieën blijven opduiken. Enkele recentere studies hebben meer radicaal relativistische varianten van dergelijke benaderingen
losgelaten op schijnbaar ‘harde’ natuurwetenschappen zoals de biochemie: bijvoorbeeld de studie van de Oostenrijkse Karin Knorr-Cetina over
The manufacture of knowledge, of van de Fransman Bruno Latour en de
Brit Steve Woolgar over Laboratory life.
Eén ‘moderne klassieker’ die soortgelijke denkbeelden op mediainhouden toepaste was de studie van de Amerikaanse communicatiewetenschapster Gaye Tuchman over Making news – A study in the construction of reality. Ze was tien jaar bezig ‘participerende observaties’
te doen onder, en interviews te maken met journalisten op verschillende
Amerikaanse ‘nieuwslocaties’ (een televisiestation, een belangrijk dagblad, de perskamer van het stadhuis in New York), en ook met verslaggevers die de vrouwenbeweging moesten volgen. Ze beschreef hoe die
‘de tijd en de ruimte’ coverden, hoe ze een ‘web van feitelijkheid’ (facticity) creëerden, en ‘nieuws als raster’ (frame) construeerden. Haar conclusie was dat ‘De productie van betekenis(sen) op een ingewikkelde manier
ingebed ligt in de activiteiten van mannen en vrouwen – in de instituties,
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organisaties en professies die met hun activiteiten verbonden zijn, en die
ze produceren en reproduceren, scheppen en herscheppen. Daaruit vloeit
voort dat verschillende soorten kennis – met inbegrip van die welke aan
de universiteiten worden onderwezen – gezien kunnen worden als producten van de kennisindustrie, die doordrenkt zijn van objectivering, verdinglijking (reification) en bevestiging van de status quo’ (p. 216).
Rond diezelfde tijd publiceerde de Duitser Winfried Schulz een soortgelijke studie over Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien, en publiceerde de Brit Philip Schlesinger een soortgelijke studie
over de manier waarop het bbc-nieuws de ‘werkelijkheid’ construeerde:
Putting ‘reality’ together. Met gebruikmaking van soortgelijke technieken
probeerde de laatste bijvoorbeeld (vanaf p. 12) het antwoord te vinden
op vragen als: ‘Wat voor soort processen moeten afgewerkt worden voordat een nieuwsbulletin de lucht in gaat? En is dergelijk nieuws werkelijk
het gevolg van toevalligheden in tijd en ruimte of is het veeleer het resultaat van een vérgaand geroutiniseerde activiteit? Wat voor soort effect
heeft de journalistieke obsessie met actualiteit op het nieuws, en waaruit
komt die voort? Produceren bbc-journalisten nieuws voor een publiek
dat ze echt kennen – of produceren ze nieuws in overeenstemming met
hun ‘professionele’ intuïtie? Hoe slaagt een zeer grote organisatie als de
bbc erin om de manier te beheersen waarop haar nieuwsmensen berichten maken? En zijn die nieuwsmensen werkelijk zo vrij van beheersing
(control) als zij denken? Is het bbc-nieuws werkelijk ‘onpartijdig’? En
kan de bbc dat reëel claimen, als je haar positie in de Britse maatschappij beziet, en haar relatie met de staat?’ Bijvoorbeeld inzake Noord-Ierland, en later in de Falkland-eilanden (Malvinas-eilanden)?
In de meer dan vijftien jaar die sindsdien zijn verstreken, zijn er tientallen andere grote en kleine studies gedaan die hebben bijgedragen tot
een verdere uitwerking van dit ‘sociale constructie’-perspectief op
nieuws. Ik zal in de loop van dit boek naar een groot aantal daarvan verwijzen. Het belangrijkste om daarbij in het oog te houden is dat zij niet
zozeer gaan over hoe de journalistiek zegt te functioneren, maar hoe zij
echt functioneert; niet zozeer over de abstracte theorie maar over de concrete praktijk. Het blijkt namelijk dat daartussen een reusachtig verschil
bestaat.

De aanpak van dit boek
Dit inleidende hoofdstuk was bedoeld als een eerste kennismaking met
het probleem van ‘feiten en visies’. Is het mogelijk om wát dan ook scherp
te bezien, zonder een standpunt in te nemen? En misschien optische
hulpmiddelen te gebruiken, zoals een bril of een verrekijker, die het licht
breken, bepaalde dingen in de kern van ons gezichtsveld plaatsen, en tijdelijk van andere afzien? Dit boek stelt dat dit niet mogelijk is. Volledige
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‘objectiviteit’ is onmogelijk, alleen een bepaalde mate van ‘intersubjectieve’ overeenstemming is mogelijk – maar die overeenstemming is altijd
socio-historisch gesitueerd (zie ook: Hall). Natuurlijk is het daarnaast
mogelijk om achtereenvolgens vanuit verschillende gezichtspunten te
kijken, en dat is ook wat we hier zullen proberen te doen.
Dit boek wil De schepping van de wereld in het nieuws bezien. Het benadert de nieuwsmedia als een camera of ander instrument. De camera
kan een min of meer juist beeld van de wereld geven. Maar het beeld valt
niet samen met de werkelijkheid. Het licht wordt gebroken door een systeem van lenzen, die maken dat sommige dingen dichterbij lijken en andere verderaf. Het beeld is tweedimensionaal, de werkelijkheid driedimensionaal. Het beeld heeft een duidelijke omlijsting, de werkelijkheid
niet. We kunnen alleenhet onderwerp zien dat voor het objectief verschijnt: niet wat achter het onderwerp schuilgaat, noch wat achter de
fotograaf schuilgaat. We kunnen alleen het beeld zien van de fractie van
een seconde dat de sluiter open was: niet wat er daarvoor gebeurde,
noch wat er daarna gebeurde. We kunnen alleen de kleuren en contrasten zien die het filmpje en de afdruk kunnen weergeven, geen andere.
Enzovoort. Zo is het ook met nieuws.
Veel boeken over internationaal nieuws kijken naar één of enkele van
deze aspecten: de optiek van de lens, het mechaniek van de sluiter, de
chemie van de film. Of naar de compositie van het beeld, de stijl van de
fotograaf. Dat is een legitieme onderneming, en het merendeel van dit
boek grijpt op dergelijke benaderingen terug. Maar elk van die benaderingen afzonderlijk is onvoldoende om een indruk te krijgen hoe vér dit
alles gezamenlijk gaat. Door zich tot bepaalde aspecten te beperken, beperken zij soms het zicht op hoe willekeurig en toevallig (of onwillekeurig en ontoevallig) een bepaalde foto, een reportage of zelfs een complete collectie van reportages eigenlijk is.
Dit boek probeert daarom naar veel verschillende aspecten van deze
vorm van communicatie te kijken: één voor één, maar ook naar hun onderlinge samenhang. Hoe kunnen we die verschillende aspecten op een
ordelijke wijze identificeren en indelen? De klassieke retorica wees een
half dozijn dingen aan die een effectieve spreker zich moest afvragen
alvorens hij zich tot een bepaald publiek richtte: Quis (Wie richt zich)?,
Quid (Met wat)?, Quo modo (Hoe)?, Quibis auxiliis (Met welke middelen)?, Ad quem (Tot wie)?, Quo effectu (Met welk effect)? (o.m. bij
Fauconnier, p. 51).
In een beroemd artikel heeft de Amerikaanse politicoloog Harold
Lasswell destijds voorgesteld een dergelijk raamwerk ook als uitgangspunt voor de communicatiewetenschap te hanteren. En ons vijf vragen te
stellen over elke ‘communicatieve handeling’ (of verzameling van communicatieve handelingen): ‘Wie? Zegt wat? Langs welk kanaal? Tegen
wie? Met welk effect?’ Anderen hebben later nog twee vragen onder de
aandacht gebracht: ‘Onder welke omstandigheden?’ en ‘Met welk doel?’
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Sommige auteurs hebben terecht kritiek op deze ‘atomistische benadering’ uitgeoefend, als enigszins simplistisch en daarom misleidend.
Omdat ze ten onrechte lijkt te suggereren dat dergelijke ‘communicatieve handelingen’ als ondubbelzinnig, enkelvoudig, unilateraal en geïsoleerd kunnen worden opgevat. Daardoor leidt deze de aandacht af van
het complexe, gelaagde en zelfs tegenstrijdige karakter van betekenisgeving. Als we dat in de gaten houden, kan het echter toch nuttig zijn om
deze vragen als ingang te gebruiken.
In dit boek zal ik daarom achtereenvolgens ingaan op zeven vragen
over het internationale en interculturele nieuws (hoewel op een iets
andere manier, en in een iets andere volgorde). Namelijk: Wat, Welke,
Wie, Waar, Wanneer, Hoe en Met welk effect? Omdat de relevante studies uit verschillende vakgebieden komen, zal ik de vragen bovendien
steeds vooral vanuit één specifieke discipline benaderen: Filosofie, Economie, Sociologie, Politicologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Taalkunde, Betekenisleer en Psychologie. Ieder hoofdstuk bestaat uit ten minste
een half dozijn paragrafen, waarin ten minste een dozijn mechanismen
aan de orde komt. Sommige mechanismen hebben steeds een kleine
invloed, andere hebben af en toe een grote invloed.
Over het geheel genomen kunnen we dus spreken over wel ‘101 mechanismen die elk 1 procent verschil maken’. Ieder mechanisme komt
wellicht slechts marginaal voort uit ons wereldbeeld en werkt er wellicht
ook slechts marginaal terug op in. Maar alle mechanismen hebben tezamen een essentiële invloed. Zij hangen samen met de voortdurende productie en reproductie van een etnocentrisch wereldbeeld. Dat is niet
uniek voor de noordelijke en westerse wereld; de tendens is tenminste
net zo sterk in de zuidelijke en oosterse wereld. Maar om redenen die
nog ter sprake komen heeft het wereldbeeld van de westerse en noordelijke wereld op dit moment veel meer invloed op het wereldbeeld van de
wereld als geheel, dan het wereldbeeld van de zuidelijke en oostelijke
wereld.
Alle hier beschreven mechanismen zijn dus in oorsprong universeel:
alle journalisten (of kennisproducenten) zijn er in principe aan onderhevig. Dat er in het proces van nieuwsgaring allerlei onbedoelde vertekeningen optreden, komt dus ook niet doordat journalisten lui of dom zouden zijn (zoals boze critici van dit boek niet na zullen laten te
impliceren): het merendeel is bij uitstek energiek en intelligent. Maar het
komt wel doordat journalistiek mensenwerk is, dat bovendien maatschappelijk gesitueerd is. Daarmee hangen allerlei psychische, sociale en
andere invloeden samen, die niet ‘weggewenst’ kunnen worden door ze
te negeren, en door zo snel mogelijk over te gaan tot de orde van de dag.
Dit boek gaat over al deze aanleidingen tot vertekening, en legt in die
zin meer de nadruk op wat er fout gaat dan op wat er goed gaat. Dat is
geen moreel verwijt, maar een geconstateerd ‘feit’. Namelijk dat de transnationale en transculturele media- en nieuwsindustrie een uiterst com-
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plexe en subtiele machinerie vormen, waarin de goede bedoelingen van
enkelingen vaak niet meer dan een enkel radertje vormen.

Voorbeeld Rwanda
Het geschetste raamwerk van dit boek is naar willekeur uit te werken en
in te vullen voor iedere actueel nieuwsonderwerp met een internationaal of intercultureel karakter. Studente Marije Hoekstra heeft het bijvoorbeeld in 2001 in een doctoraalscriptie toegepast op de genocide die
een aantal jaren daarvoor had plaatsgevonden in Rwanda, midden in
‘zwart’ Afrika – Joseph Conrads roemruchte Heart of Darkness (zie ook
Stevenson, e.a.). Daar leefden van oudsher meerdere etnisch-culturele
groepen samen, zoals een minderheid van Tutsi-veetelers en een meerderheid van Hutu-landbouwers.
In de prekoloniale tijd had de eerste groep de meeste macht gehad, en
de Belgische kolonisatie had daarbij aangesloten. Maar na de onafhankelijkheid en de invoering van algemeen kiesrecht had de laatste talrijker
groep onvermijdelijk meer macht gekregen, en hadden ook Europese
bondgenoten zoals Frankrijk hun steun verlegd. De Tutsi’s werden daarna een half dozijn malen in grote groepen vermoord of verdreven, zonder dat de internationale media daarvan veel notitie namen. Ze namen
deels dienst in het leger van het aangrenzende Oeganda, en vormden
uiteindelijk een eigen ‘bevrijdingsleger’ dat van daaruit oprukte. De president en zijn vliegtuig werden na vredesonderhandelingen neergeschoten, en in april 1994 begonnen hard-line Hutu-milities massale slachtpartijen. Hoekstra analyseerde onder meer 128 artikelen van de tweede
week van die maand, verschenen in een tiental westerse kwaliteitskranten. Maar ze keek ook naar allerlei andere informatie in kranten, tijdschriften en boeken die achteraf waren verschenen. Enkele antwoorden
op de geopperde vragen waren de volgende.
Wat is nieuws en wat is niets nieuws? In veel westerse massamedia had
de berichtgeving over Rwanda zich in de jaren daarvoor goeddeels beperkt tot de gorilla’s daar – in overeenstemming met het toeristenstereotype van Afrika als een groot safaripark. De oplopende sociale
spanningen en eerdere massamoorden hadden de drempel van nieuwswaardigheid in Europa en Amerika echter nauwelijks overschreden.
Zelfs toen de genocide eenmaal was begonnen, ging de meeste aandacht
zoals steeds uit naar de evacuatie en het drama van westerse burgers ter
plaatse. Eén verslaggever van de Franse publieke televisie zei zelfs dat hij
letterlijk als instructie had gekregen: ‘Je doet de evacuatie van de Fransen en dan kom je terug. We gaan daar niet naar toe om onderwerpen te
maken over de zwarten die elkaar uitmoorden. Dat interesseert sowieso
niemand.’
Welke zijn de smaakmakende media? De grote smaakmakende media
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(die het probleem definieerden en veelvuldig geciteerd werden) waren
natuurlijk allereerst de grote media van België en vooral Frankrijk: de
vroegere kolonisator en de latere sponsor. En vervolgens die van GrootBrittannië en de vs. De Franstaligen hadden vooral connecties met de
Hutu-regering, de Engelstaligen (via Oeganda) veeleer met het Tutsi
front. Beide hadden zich overigens eerder veel meer geïnteresseerd getoond in grotere buurlanden met belangrijke delfstoffen, zoals Zaïre. De
media toonden weinig oog voor de westerse medeverantwoordelijkheid
voor de economische verslechtering van de situatie.
De liberalisering van import en export was namelijk opgelegd door
imf en Wereldbank, maar gevolgd door een ineenstorting van de koffieprijzen en van de economie, bij een gelijktijdige vermindering van de
hulp. In dit dichtstbevolkte land van het continent leidde dat voorspelbaar tot oplopende sociale spanningen. De media hadden ook weinig
oog voor de westerse medeverantwoordelijkheid voor de voortgaande
politieke verslechtering. In de weken nadat de slachtingen al waren begonnen was de vn-macht namelijk... gedecimeerd in plaats van vertienvoudigd. Geen van de grote landen wilde risico lopen, troepen of geld
voor een dergelijk onbelangrijk gebied bijdragen, de vs al helemaal niet
(na het fiasco in Somalië kort daarvoor).
Wie zijn journalisten en hoe werken ze? Er waren in (en ook om) Rwanda nauwelijks professionele stringers en correspondenten die vaste banden hadden met internationale nieuwsgaringsorganisaties. De berichtgeving moest daardoor vrijwel helemaal komen van blanke journalisten
die toevallig op doorreis waren, of die inderhaast voor enkele dagen of
weken over grote afstand aanreisden: bijvoorbeeld met busjes die ze
deelden met elkaar of met hulpverleners. Maar toen de chaos eenmaal
echt compleet was, wilde niemand meer het risico nemen – en ook de infrastructuur ontbrak. Daarom kwam er maandenlang relatief weinig
nieuws over de genocide naar buiten.
Wie komt er aan het woord in het wereldnieuws? Uit de analyse van
Hoekstra bleek dat er al die tijd nauwelijks gewone Rwandezen ter plaatse aan het woord werden gelaten. Ruim tien procent van de aanvankelijk
geciteerde bronnen behoorden tot de Hutu-regering of het Tutsi-front.
Maar ruim twintig procent waren veeleer vn-medewerkers of buitenlandse diplomaten, en nog eens een kwart behoorde tot het wereldje van
hulpverleners, zendelingen en missionarissen. Verreweg de meeste bronnen waren dus buitenlanders of zaten in het buitenland.
Wanneer wordt iets wereldnieuws? Het merkwaardige was zo dat de
genocide zelf (waarbij naar schatting een half miljoen mensen werd vermoord) maar in zeer beperkte mate wereldnieuws was. De echte mediahype kwam pas drie volle maanden later op gang, na de machtswisseling. Er verschenen toen meer dan een miljoen vluchtelingen aan de
grens met bijvoorbeeld Zaïre, vanwaar ze veilig gefilmd konden worden.
Dat werd vervolgens benoemd als een ‘humanitaire crisis’ en leidde tot
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een Franse militaire interventie. Daarbij bleef echter goeddeels onduidelijk dat dit Hutu’s en deels ook daders waren, die nu vluchtten voor de
Tutsi’s en hun eerdere slachtoffers. En ook dat de Fransen hierbij een
dubbele agenda hadden. Zij hadden de Hutu’s namelijk lang gesteund en
zelfs nog in het geheim bewapend toen de slachtingen al volop aan de
gang waren. Ze stelden de verantwoordelijken nu de facto in staat om
zich in veiligheid te brengen en zich te hergroeperen. Ze boden de meegevlogen journalisten echter ook efficiënte satellietverbindingen, waarmee die nu opeens dagenlang aangrijpende reportages over de ‘ramp’ en
de hulpverlening konden overstralen. Maar de echte achtergronden bleven daarbij nog steeds opvallend buiten beeld.
Waar komt het wereldnieuws vandaan? De eerdere mediastilte kan ook
verklaard worden uit het feit dat de Engelstalige media weliswaar dominant waren, maar nauwelijks medewerkers in en om het gebied hadden.
De dichtstbijzijnde grote correspondentensteden waren Nairobi in OostAfrika en Johannesburg in het rijke Zuid-Afrika. Met speciale verslaggevers meegerekend waren er tijdens de crisis zelfs niet minder dan 2.500
regiojournalisten in die laatste stad, in afwachting van de eerste vrije verkiezingen na de afschaffing van de Apartheid. Die werden van veel groter belang geacht, maar werden heel voorspelbaar moeiteloos door Nelson Mandela gewonnen. Die journalisten waren overigens ook
nauwelijks vertrouwd met de talen en verhoudingen in het ‘Franstalige’
centraal Afrika. Slechts zo’n 28% van het nieuws over Rwanda heette
rechtstreeks afkomstig te zijn uit Rwanda. Een ander deel kwam weliswaar uit Afrika, maar vaak van locaties op vele duizenden kilometers afstand. 57% kwam daarentegen van echte en vermeende deskundigen en
gezagsdragers in Brussel en Parijs, London en New York.
Hoe wordt ons de wereld beschreven? De artikelen bedienden zich vaak
opvallend van een speciale primitivistische ‘Afrikataal’ met begrippen als
‘stammenoorlog’ die verder voor vrijwel geen enkel ander continent worden gebruikt. Het probleem werd verder geschetst als een soort eeuwig,
‘natuurlijk’ verschijnsel. En niet als mede het gevolg van een hele reeks
concrete economische, politieke en sociale oorzaken – waarin het Westen ook een aandeel had. De slachtingen heetten ‘spontaan’ begaan te
zijn met pijl en boog, speren en kapmessen. Dat ze maandenlang zorgvuldig door de milities voorbereid waren geweest, dat ook machinegeweren en mortieren werden gebruikt, paste niet in dit beeld en werd dus
niet waargenomen en vermeld.
Hoe wordt ons de wereld getoond? Het aanvankelijke gebrek aan beelden leidde ertoe dat veel werd teruggegrepen op archiefbeelden, in de
New York Times bijvoorbeeld op een oude foto van Kikuyu-krijgers: vele
landen verderop en vele tientallen jaren eerder. Eén uitzonderlijke videoopname met telelens van een moordpartij kwam pas veel later ter beschikking. Ondertussen verschenen er wel een paar foto’s van lijken drijvend in grensrivieren en meren, die overigens werden benoemd (en
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gezien) als ‘boordevol met lijken’. De massa’s zwarte vluchtelingen werden later, zoals vaak door blanke fotografen, letterlijk en figuurlijk onderbelicht (zie hoofdstuk 7). Hun gezichten waren daardoor vaak niet
meer dan de bekende roetmoppen, dus zonder uitdrukking en zeggingskracht. Blanke hulpverleners kwamen daarentegen vaak en prominent in
beeld, en spraken meestal voor hen.
Welke effecten hebben mediaberichten over anderen? Het netto effect
van deze hele manier van berichtgeving was dan ook opnieuw, dat wij
ons moeilijk met die ‘anderen’ konden vereenzelvigen, dat zij zoals vaak
actief van ons ‘vervreemd’ werden, gebarbariseerd. De reële oorzaken en
aanleidingen tot de uitbarsting, het langdurig en voorspelbaar verslechteren van de situatie, de onwil van de ‘internationale gemeenschap’ om
bijtijds en beslist in te grijpen werden tegelijk uit het zicht verwijderd.
Niet omdat machtigen dat zo uitkienden, maar door een samenspel van
tientallen verschillende factoren in het nieuwsproces. Dat leidde ertoe
dat bepaalde feiten en verbanden binnen de complexe werkelijkheid
steeds systematisch werden uitvergroot en andere uitverkleind. Dat bepaalde patronen onbedoeld coherent en plausibel voor ons werden gemaakt, en andere onsamenhangend en onbegrijpelijk. Dat is het effect
van selectieve articulatie volgens het Burda-model.
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Wat is nieuws of
‘niets nieuws’?
de filosofie van het opvallende
en het vanzelfsprekende

‘Voorbijgaande gebeurtenissen die tekenend of representatief
zijn brengen kennelijk juist om die reden geen nieuws voort.
Alleen buitengewone gebeurtenissen doen dat, en zelfs die zijn
onderworpen aan redactioneel geweld dat routineus aangewend
wordt door overigens zachtaardige schrijvers. Ons begrip van de
wereld gaat aan deze berichten vooraf, bepaalt welke de
verslaggevers zullen uitkiezen, en hoe ze verteld zullen worden.
Human interest stories zijn een karikatuur van
adstructie door hun belangwekkendheid zelf: die hen een eenheid,
samenhang, gerichtheid, afgerondheid en drama geeft die
zelden of nooit teruggevonden worden in het dagelijks leven...
Het design van deze gerapporteerde gebeurtenissen
beantwoordt volledig aan onze eisen – die niet om feiten vragen
maar om typeringen. Hun rapportage toont het vermogen van
ons conventionele begrip aan, om met de meest bizarre
mogelijkheden van het sociale leven om te gaan, de verste
uithoeken van de ervaring. Wat dan ook verschijnt als een
bedreiging van [ons vermogen tot] het geven van betekenis aan
de wereld, blijkt er in feite een ingenieus geselecteerde
verdediging van te zijn.’
Erving Goffman, Frame analysis, pp. 14-15
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Als we iemand vragen ‘Wat is nieuws?’, dan zal die vermoedelijk zoiets
antwoorden als: ‘De werkelijk belangrijke gebeurtenissen.’ De meeste
leken (net als veel journalisten, docenten en zelfs researchers) leven in
een ‘gezond verstand’- wereld, die ze als vanzelfsprekend aannemen.
Voor hen lijken ‘de feiten’ voor zichzelf te spreken. Het lijkt hen wijsneuzige scherpslijperij toe om vraagtekens te plaatsen bij de betekenis van
zulke begrippen als ‘werkelijk’, ‘belangrijk’ en ‘gebeurtenissen’. Zoals we
evenwel in dit en volgende hoofdstukken zullen zien, brengen zelfs zulke
eenvoudige begrippen steeds zeer specifieke rasters van selectie en interpretatie met zich, over wat ‘opmerkelijk’ is en wat niet.
De nieuwsmedia brengen bepaalde aspecten van de ‘werkelijkheid’
onder onze aandacht: plaatsen sommige in het volle licht, en laten andere in de duisternis. Vaak zijn het dezelfde aspecten die keer op keer onder
onze aandacht gebracht worden. Maar zelfs dan gaat het in het gunstigste geval nog slechts om een ‘belichting’ met tussenpozen, zoals bij de
lichtstraal van een vuurtoren, de stroboscoop van een disco, of de flits
van een fototoestel – die af en toe in het donker oplichten. Dit stelt ons
hooguit in staat om ons een zeer partieel en vluchtig beeld te vormen van
wat er gaande is. De Amerikaanse journalist en communicatiewetenschapper Walter Lippmann merkte al op: ‘De pers... is als de bundel van
een zoeklicht dat rusteloos heen en weer gaat, en het ene voorval na het
andere zichtbaar maakt in de duisternis. [Maar] mensen kunnen niet
alleen bij dit zicht handelen in de wereld. Ze kunnen de maatschappij
niet besturen aan de hand van episodes, incidenten en uitbarstingen’
(p. 364).
Sommige mensen, en sommige tragedies, worden daarbij door de
media stelselmatig belangrijker gevonden dan andere. De ervaren journalist Mort Rosenblum (1993, p. 39) beschrijft een onthullende scène die
plaatsvond tijdens de aanloop naar de Golfoorlog, toen westerse burgers
(die naar gezegd waren vastgehouden als ‘menselijk schild’) door Saddam Hoessein werden vrijgelaten. Passagiers op een vlucht uit de Iraakse
hoofdstad Bagdad werden met spanning door journalisten opgewacht
op het vliegveld bij de Jordaanse hoofdstad Amman. ‘Toen ze de terminal
binnenkwamen, werden ze verblind door een duizendtal lichtflitsen, en
bestookt met vragen die in vijf verschillende talen werden geschreeuwd.
The surprise party from hell. Terwijl ze tegen tientallen Grieken, Egyptenaren en anderen die hen trachtten te ontlopen aankeken, riepen de verslaggevers naar elkaar: ‘‘Was er iemand aan boord? Heb je iemand gezien?’’ Ze bedoelden mensen die ter zake deden, Amerikanen of Britten
of zelfs Fransen. Bij gebrek aan beter namen ze genoegen met Arabische
vrouwen van blanke mannen. Niemand had enigerlei etnische belediging in gedachten. Ze wisten alleen waarnaar ze op zoek waren, en hadden geen tijd te verliezen met beleefdheden.’
Is het waar dat de ‘wereldnieuwsmedia’ slechts bij zeer bepaalde gelegenheden emotioneel worden? Dat wordt gemaakt dat we méér meevoe-
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len met sommige slachtoffers dan met andere? Dat zaken als ‘sociaal
slachtofferschap’ en ‘politieke verantwoordelijkheid’ onbedoeld voortdurend op een zéér bepaalde manier worden geconstrueerd? In dit hoofdstuk zullen we kijken naar de verborgen ideologieën achter ‘nieuwswaarde’ en ‘nieuwswaarden’; naar de schijnbaar neutrale rasters die ‘de
schepping van de wereld in het nieuws’ stilzwijgend oriënteren.

‘Tragische doden’ in wereldperspectief
Laten we om te beginnen eens iets nauwkeuriger kijken naar één bepaalde, overduidelijke categorie van dagelijks medianieuws: die van ‘tragische
doden’. De bekende vuistregel luidt: tienduizend doden in een ander werelddeel staat gelijk aan duizend doden in een ander land staat gelijk aan
honderd doden in een buitenplaats staat gelijk aan tien doden in de hoofdstad staat gelijk aan één beroemdheid. Meestal worden dergelijke uitspraken gepresenteerd als een cynisch grapje van een nieuwsredacteur, maar
ze zijn een alledaagse realiteit. Het gaat zelfs nog verder: de huidskleur en
nationaliteit, de klasse en het beroep tellen eveneens. Iedere dag brengen
de kranten en omroepen een paar welgekozen ‘tragische doden’ onder
onze aandacht: tien, honderd, of duizend op heel uitzonderlijke dagen.
Maar hoeveel mensen gaan er eigenlijk elke dag dood, en waaraan? Zoals
de meeste lezers en kijkers had ik daar eigenlijk geen flauw benul van,
maar besloot het toch eens uit te zoeken.
In het Bulletin of the World Health Organization (vol. 72, nr. 3, pp. 447480) stond een van de meest gedetailleerde schattingen die tot nog toe is
gemaakt: een artikel over ‘Global and regional cause-of-death patterns’
door C.J.L. Murray en A.D. Lopez. Het geeft jaarlijkse aantallen, die ik
voor vergelijkingsdoeleinden heb omgerekend tot gemiddelde dagelijkse aantallen. Het gemiddelde aantal doden per dag is dan zoiets als
136.907. Natuurlijk kunnen de media nooit over hen allemaal berichten,
of zelfs over een aanzienlijk deel, en dat kan ook niet van ze worden verwacht. Meestal ‘haalt’ één procent daarvan, of één promille of nog minder, op enigerlei wijze het nieuws. Maar op basis van welke criteria?
Sommige criteria zijn redelijk ‘objectief’, andere tamelijk ‘subjectief’;
sommige zijn ‘logisch’, andere zijn arbitrair.
We moeten ons er daarbij van bewust zijn dat elk van deze bijna honderdveertigduizend doden een ‘tragische dode’ is, en dat elk ervan in beginsel zou kunnen worden opgevat als een nieuwswaardige indicatie
voor een groter probleem. Bij elke dode hoort potentieel een boeiende
‘human interest story’, die verteld kan worden door (letterlijk) meer dan
een miljoen familieleden en vrienden, kennissen en collega’s. Maar in
99% van de gevallen komt er nooit een journalist aan de deur om dat
verhaal te horen, laat staan een vertegenwoordiger van de grote inter-
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nationale media-organisaties. Wat hen betreft zijn deze mensen statistieken, en dat is opnieuw volledig ‘logisch’.
Toch blijft de vraag over: waarom worden sommige ‘tragische doden’
zo nadrukkelijk onder onze aandacht gebracht, ontwikkelen we medegevoel met hen, vinden we dat er iets aan de toestand van lotgenoten gedaan moet worden – daar en dan, ter plaatse en onmiddellijk. Terwijl we
van anderen vinden dat ze slechts slachtoffer van hun noodlot zijn,
dat er weinig of niets aan te doen valt, dat de dingen nu eenmaal zijn
zoals ze zijn. Neem kinderen. Van al deze ‘tragische doden’ die iedere
dag opnieuw vallen, zijn er 34.676 onder de vijf. De meeste sterven aan
simpele ziekten die eenvoudig te voorkomen zouden zijn, die voortkomen uit gebrek aan eten en vitaminen, uit gebrek aan schoon water en
hygiënische voorzieningen.
Dat wil zeggen dat er tweemaal per week een ‘Hiroshima’ plaatsvindt
onder peuters en kleuters, vooral in de derde wereld. Iedere maand
sterft er een miljoen: goeddeels overbodig. Let wel: oudere kinderen, pubers en volwassenen zijn hier niet bij inbegrepen. Vermoedelijk is een
half miljard (!) kinderen op deze manier gestorven, sinds de Verenigde
Naties ruim vijftig jaar geleden werden opgericht, en de ‘naoorlogse’ internationale samenwerking officieel begon. Toch melden de media dit
niet als een acute ramp, die onmiddellijk op de voorgrond moet worden
geplaatst. Het is een chronische toestand die op de achtergrond blijft. Af
en toe duikt het gegeven op: diep in de weekendbijlagen of in ‘late night’
documentaires. Maar zonder ‘actuele aanleiding’ blijft het een dor gegeven, waar weinigen dagelijks opgewonden over raken.
Laten we ook nog eens kijken naar wat andere cijfers. Bijvoorbeeld
mensen die sterven aan ‘onbedoelde verwondingen’: dat zijn er gemiddeld 7.656 per dag. Bijna een derde daarvan komt om bij verkeersongelukken. Maar die krijgen zeer ongelijke aandacht van de media. We lezen
en horen en zien bijvoorbeeld naar verhouding veel over ongelukken in
het openbaar vervoer: met bussen, treinen, veerboten of vliegtuigen die
neerstorten, ontploffen, uitbranden of zinken. Bij zulke ongelukken
komen immers vaak tien of honderd of meer mensen tegelijk om. We
lezen en horen en zien daarentegen naar verhouding weinig over ongelukken met privé-voertuigen zoals personenauto’s, omdat daar meestal
minder dan tien mensen tegelijk bij omkomen. Er zijn oneindig veel meer
van dergelijke incidenten per dag, maar ze blijven goeddeels ‘subliminaal’: ze overschrijden niet de drempel van nieuwswaardigheid, vooral
als ze ver weg plaatsvinden.
Eén van de mogelijke gevolgen is dat mensen voortdurend horen over
de onveiligheid van het openbaar vervoer. Terwijl ze veel minder horen
over de risico’s van het gewone autoverkeer (en bijvoorbeeld mede daardoor een ‘excessief vertrouwen’ in hun rijvaardigheid ontwikkelen). Het
is maar één voorbeeld van de perceptuele vertekeningen in het beeld van
de werkelijkheid die kunnen ontstaan door op zichzelf neutrale opvattin-
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gen over nieuwswaarde. Iets soortgelijks is ook aan de hand met ongelukken op het werk: een ramp in een mijn of chemische installatie trekt
de aandacht, maar een veelvoud aan alledaagse incidenten door slordige veiligheidsmaatregelen niet.
Laten we ook nog eens kijken naar doden door ‘intentionele verwondingen’: gemiddeld 3.924 per dag. Meer dan de helft daarvan (2.241) zijn
‘zelf toegebracht’, dat wil zeggen zelfdodingen. We horen daar relatief
weinig over: zowel de nabestaanden als de gezagsdragers zijn er erg discreet over. Het omgekeerde geldt daarentegen voor de categorie van
‘moord en geweld’: 801 mensen worden elke dag vermoord. We horen
slechts over een beperkt aantal daarvan: maar dat wordt buiten proportie
uitvergroot. Ze worden namelijk meermalen gerapporteerd: we horen
erover bij de misdaad zelf, de nasleep, het onderzoek, de arrestatie, de
rechtszaak, het hoger beroep, de terechtstelling of vrijlating, enzovoort.
Dit geldt in extremere mate voor ‘terrorisme’. Natuurlijk bestaat die
dreiging, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, zo erkennen auteurs als de
Amerikaan Goode en de Israëli Ben-Yehuda (p. x). ‘Maar het aantal individuen dat de laatste zes jaar in Israël en de [bezette] gebieden door politiek geweld is omgekomen is minder dan duizend mensen, onder wie
200 joden die door Arabische terroristen werden gedood. De kans om bij
een auto-ongeluk om te komen is veel groter.’ Na de benoeming van Sharon tot premier werden soortgelijke aantallen echter in één jaar bereikt.
Op een gemiddelde dag komen 882 mensen om bij oorlogsgeweld.
Meestal horen we daar alleen over als de belangen of levens van onze
eigen ‘bloedverwanten’ of bondgenoten er op de een of andere manier
rechtstreeks bij op het spel staan. Toch zijn er op ieder moment een dozijn gewapende conflicten gaande in elk (!) van de delen van de zogenoemde derde wereld. Er liggen bijvoorbeeld nog steeds zo’n honderd
miljoen landmijnen: zij doden of verwonden vijfhonderd mensen per
week, merendeel burgers. Maar dat is nooit nieuws. Volgens het Rode
Kruis zijn er ‘na de oorlog’ ongeveer twintig miljoen mensen omgekomen
bij oorlog. Nog eens zestig miljoen zijn gewond, gevangengenomen, gevlucht. Toch hebben vele van deze conflicten zelden of nooit de opening
van de voorpagina of het journaal gehaald. Waarom?

Wat is nieuws? – Een vroege Amerikaanse studie
In de loop van de laatste decennia is er een reeks onderzoekingen over
deze vraag gedaan. In plaats van ze allemaal oppervlakkig langs te
lopen, zullen we ons beperken tot een iets uitvoeriger bespreking van enkele grote ‘klassieke’ studies – die sindsdien vele replicaties en variaties
hebben geïnspireerd. Twee voorbeelden springen eruit. Het ene onderzoek werd gedaan in de belangrijkste grote nieuwsmogendheid ter wereld, de Verenigde Staten van Amerika: het ging vooral over nationaal
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Nieuwshypes rond Anglo-Amerikaanse celebrities
‘Door de hele wereld ging [na de dood van de Britse prinses Diana] een
schok van verdriet, waarbij de gelijktijdige dood van de voorbeeldige Moeder Teresa uit Calcutta overigens helemaal in het niet viel. Honderdduizenden legden bloemen in London en Parijs (alleen al de Nederlandse bloemenexport naar Engeland steeg die maand met 70%) ... Wereldwijd werd geschat dat niet minder dan 2,5 miljard mensen de tv-verslagen volgden, en ‘rivieren van tranen’ huilden.
De bekende Britse knipseldienst Durrants liet weten dat de kranten in de eerste helft van dat jaar slechts 1% van hun ruimte aan de ‘royals’ hadden besteed: nu was dat een maand lang wel 35%. Dat was meer dan ze óóit eerder
in de geschiedenis aan enigerlei onderwerp hadden besteed: zelfs de terugtocht uit Duinkerken aan het begin, en de overwinning op v-day aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog, hadden maar 26 of 27% gehaald. Popzanger
Elton Johns ‘tranentrekker’ Candle in the wind schoot in de vs in één keer
naar de top van de hitparade, en verdrong al snel Bing Crosby’s White Christmas als bestverkochte plaat aller tijden. Voor een verzamelplaat van andere
popsterren werd op voorhand al een fortuin neergelegd. Samen brachten ze
in zes weken meer dan 130 miljoen euro op voor een herdenkingsfonds:
tweemaal zoveel als de eerdere Live Aid popzangerscampagne tegen de hongersnood in heel Oost-Afrika...
Het wereldnieuws komt ook steeds meer in het teken te staan van onthullingen over het privé-leven van bekende personen. Het opvallendste voorbeeld
van de laatste jaren was de Monica Lewinsky-affaire. De belangrijkste
avondjournaals van de drie grote Amerikaanse televisieomroepen besteedden daar in dat jaar elk gemiddeld bijna een vol uur per week aan. Aldus een
onderzoek van het Center for Media and Public Affairs, dat tegen Kerstmis
werd aangehaald in de International Herald Tribune. Dat wil zeggen dat dit
ene slippertje meer aandacht kreeg dan de Aziatische en Russische financiële crises, de confrontatie met Irak, de bomaanslagen op Amerikaanse ambassades in Oost-Afrika, het vredesproces in het Midden-Oosten, de atoomtests in het vijandige India en Pakistan, de terugkeer van de hoogbejaarde
John Glenn naar de ruimte, en de staking van de grote automobielarbeidersvakbond bij elkaar opgeteld.’
Uit: Jaap van Ginneken (2000). Verborgen verleiders – Hoe de media je sturen. Amsterdam/ Hilversum: Boom/ Teleac (bij een gelijknamige serie van zes televisieprogramma’s).

nieuws – maar ook wel over internationaal nieuws, vooral met betrekking tot de grootmachten. Het andere onderzoek werd juist gedaan in
een klein marginaal Europees nieuwsland, Noorwegen: het ging vooral
over internationaal nieuws, vooral met betrekking tot acute conflicten in
kleinere derdewereldlanden. Enkele andere soortgelijke onderzoeken
komen in andere hoofdstukken aan de orde.
De eerste ‘klassieker’ is Deciding what’s news van Herbert J. Gans. Het
is een onderzoek naar het avondnieuws op twee belangrijke Amerikaanse omroepnetwerken (cbs en nbc), en naar twee belangrijke nieuwsmagazines (Newsweek en Time). Om redenen van tijd en geld moest hij
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de derde belangrijke organisatie in beide categorieën laten vallen (abc
en us News and World Report). Tussen de late jaren zestig en late jaren
zeventig combineerde Gans ‘participerende observatie’ op de nieuwsredacties van deze grote media en ‘inhoudsanalyses’ van hun output, met
de bedoeling om uit te vinden wat zij als nieuws beschouwden en waarom. Hij vond op de eerste plaats dat heel specifieke groepen van actoren
en activiteiten ‘het nieuws’ steeds opnieuw domineerden.
Actoren in het nieuws. Nieuws bleek over individuen te gaan, veeleer
dan over groepen of sociale processen. De individuen konden onderverdeeld worden in ‘bekenden’ en ‘onbekenden’. Niet minder dan 70 tot 85%
van het binnenlands nieuws was gewijd aan ‘bekenden’. Het ging daarbij
vooral om feitelijke en kandidaat-presidenten, om hoge ambtsdragers en
ambtenaren. Deze overbelichting van bepaalde mensen (en de corresponderende onderbelichting van anderen) had volgens Gans belangrijke
consequenties.
Ook was er een opvallend contrast in de aandacht voor ‘formele’ politieke leiders, in plaats van voor informele politieke leiders (bijvoorbeeld
die welke achter de schermen als campagnefinanciers of ‘power brokers’
optraden). Er was een opvallend contrast in de aandacht voor politieke
leiders, in plaats van voor (even belangrijke) economische of militaire
leiders. Dus de media plaatsten bepaalde mensen in de schijnwerpers, en
hielden andere er juist buiten. ‘Onbekenden’ in het nieuws waren vooral
echte of vermeende overtreders van ‘wetten en gebruiken’: protesteerders, demonstranten, stakers en relschoppers, maar een enkele keer ook
deelnemers aan ongebruikelijke activiteiten zoals rages. Velen daarvan
werden niet als onderscheiden individu (met naam en toenaam) geïdentificeerd, maar slechts als anonieme groep.
Activiteiten in het nieuws. Gans concludeerde ook dat bepaalde welomschreven soorten activiteiten destijds het nieuws in de vs domineerden: regeringsbenoemingen, beslissingen en onenigheid; protesten, misdaden, schandalen en onderzoeken; rampen die hadden plaatsgevonden
(of juist op het nippertje waren vermeden). Daarnaast was ‘traditie en
innovatie’ een belangrijke categorie, alsmede ‘nationale ceremonies’.
Veel hiervan ging dus in feite over ‘government, law and order’; over mogelijke bedreigingen daarvan, en over het uiteindelijke herstel daarvan.
Gans signaleerde vooral dat de ‘eenheid en tegenstellingen’ binnen de
‘natie en de maatschappij’ vaak op een zeer bepaalde manier door de
media in scène werden gezet.
Tegenstellingen binnen natie en maatschappij. Conflicten werden bij
voorkeur geconstrueerd rondom bepaalde demografische categorieën,
zoals leeftijd (het ‘generatieconflict’) of geslacht (de ‘strijd tussen de seksen’). Dat deze groepen ook verschillende belangen en visies (op dezelfde sociale werkelijkheid) hadden, bleef daarentegen op de achtergrond;
hun motieven bleven meestal enigszins duister. Raciale verschillen verschenen ook op een curieuze manier. ‘In het algemeen gesproken... gaat
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het nationale nieuws over zwarten uit de middenklasse en upper middle
class, die raciale, economische en vooral politieke hindernissen al hebben overwonnen, terwijl minder welvarende zwarten veeleer nieuwswaardig zijn als protesteerders, misdadigers en slachtoffers.’
Ook klasseverschillen verschenen op een curieuze manier: ‘Het
nieuws besteedt aandacht aan raciale verschillen, maar gaat niet vaak in
op inkomensverschillen tussen mensen, of zelfs op mensen als inkomensverdieners.’ Er werd zelden of nooit gerapporteerd over sociale
klasse, klassegroeperingen en klasseverschillen. Als het al gebeurde, was
het meestal in het kader van aandacht voor (upper middle class) lifestyles of modeverschijnselen. De notie van ‘ideologie’ werd verder op een
zeer specifieke manier ten tonele gevoerd: vijandige naties werden opgevat als ideologisch, maar van de ‘meeste Amerikaanse politieke groeperingen wordt niet gedacht dat ze ideologisch zijn’, zij worden veeleer
‘waargenomen als nuances van opinies’.
De eenheid van natie en maatschappij. Veel nieuwsberichten benadrukten de fundamentele eenheid en harmonie van de Amerikaanse natie en
maatschappij. Bijvoorbeeld: ‘De coverage van de ceremonies ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest [van de Amerikaanse onafhankelijkheid],
bewoog de gewoonlijk objectieve nieuwslezers hun gevoelens van nationale trots in de ether tot uitdrukking te brengen, terwijl de anders
anonieme redacteuren van de twee nieuwsmagazines artikelen met dezelfde strekking signeerden.’ Terzelfder tijd werd de natie als een eenheid tegenover andere eenheden geconstrueerd, vaak in antropomorfe
termen. Een Amerikaanse buitenlandse actie werd bijvoorbeeld omschreven als ‘een gewaagde demonstratie van stalen moed, door een
natie waarvan de wilskracht na Vietnam wereldwijd in twijfel was getrokken’. Zulke manieren van denken en spreken (waarbij collectiviteiten
als individuen werden voorgesteld) bepaalden ook anderszins beelden
van de buitenwereld.
Binnenlandse thema’s in buitenlands nieuws. Het viel de onderzoeker
op dat internationaal nieuws vaak vanuit een puur nationaal gezichtspunt werd gepresenteerd. Gans concludeerde bovendien dat de Amerikaanse nieuwsmedia ‘ertoe neigen zich bij de Amerikaanse buitenlandse
politiek aan te sluiten, ook al gebeurt dat niet slaafs. Maar ze sluiten zich
nauwer aan bij de lijn van het State Department over buitenlands
nieuws, dan bij de lijn van het Witte Huis over binnenlands nieuws...’
Dit bleek vooral verband te houden met het feit dat verslaggevers au fond
dezelfde waarden aanhingen als de andere burgers en hun leiders,
en ook met hun selectie van bronnen en andere factoren (pp. 8-38). Een
studie van David Altheide uit diezelfde periode, Creating reality – How tv
news distorts events, kwam tot soortgelijke conclusies.
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Nieuwswaarde – Een vroege Scandinavische studie
Een ander klassiek onderzoek betrof de ‘nieuwswaarde’ van berichten,
zoals die beoordeeld werd door redacteuren buitenland. Johan Galtung
en Mari Holmboe Ruge van het Peace Research Institute in Oslo deden
een studie over ‘The structure of foreign news’. Ze vroegen zich vooral af
hoe en waarom grote crises (in de derdewereldperiferie) werden weergegeven binnen hun eigen kleine land (in de eerstewereldperiferie).
Daartoe maakten ze een ‘inhoudsanalyse’ van hoe de crises in Kongo
(Zaïre), Cuba en Cyprus waren weergegeven door vier (radicale en liberale, ochtend- en avond)kranten in de Noorse hoofdstad.
Eén van hun bevindingen was dat de overgrote meerderheid van het
‘spot nieuws’, de meest actuele nieuwsberichten, afkomstig was van een
zeer klein aantal internationale persbureaus. Zij identificeerden ook een
dozijn factoren die ertoe bij leken te dragen dat een gebeurtenis als
‘nieuwswaardig’ werd aangemerkt. De eerste factor is ‘de tijdsspanne die
een gebeurtenis nodig heeft om zich te ontvouwen en betekenis te krijgen’. Die tijdsspanne moet betrekkelijk kort zijn: in het algemeen korter
dan de publicatiefrequentie van het nieuwsmedium, dat wil zeggen één
dag. Een gebeurtenis die er weken of maanden of jaren over doet om betekenis aan te nemen, wordt vaak helemaal niet als nieuws opgemerkt.
De tweede factor is natuurlijk de schaal en intensiteit van een gebeurtenis (zowel in absolute als in relatieve termen): ‘Er is een drempel die de
gebeurtenis moet overschrijden, wil ze überhaupt geregistreerd worden.’
De derde factor is de duidelijkheid van een gebeurtenis: ‘hoe minder
ambiguïteit, hoe makkelijker de gebeurtenis zal worden opgemerkt’. De
categorie waarin ze past moet bijvoorbeeld duidelijk zijn; zo niet dan kan
ze soms in de media haar ‘plaats’ niet vinden. De vierde factor, de betekenisvolheid van een gebeurtenis, heeft twee aspecten. Eén ervan is culturele nabijheid: ‘degene die de gebeurtenissen langsloopt zal bijzondere
aandacht besteden aan het vertrouwde, aan het cultureel herkenbare, en
wat cultureel veraf staat zal makkelijker overgeslagen worden en niet
worden opgemerkt’. Een ander aspect is relevantie: ‘een land dat cultureel veraf staat kan toch ter tafel worden gebracht via een conflict met
iemands eigen groep’. Een vijfde factor is overeenstemming. Men heeft al
voorspeld dat de gebeurtenis zal plaatsvinden, of wil dat zij plaatsvindt.
‘In deze zin is ‘‘nieuws’’ eigenlijk ‘‘ouds’’, omdat het overeenkomt met wat
men verwacht dat zal gebeuren – en als gebeurtenissen al te zeer van de
verwachting afwijken, zullen ze niet worden opgemerkt.’
De zesde factor benadrukt daarentegen juist onverwachtheid. Binnen
het raamwerk van wat betekenisvol en overeenstemmend is, hebben ‘de
meest onverwachte dingen de hoogste kans om als nieuws te worden opgenomen’. Onvoorspelbaarheid en zeldzaamheid spelen daarbij ook een
rol. De zevende factor is continuïteit: ‘als iets eenmaal de koppen heeft
gehaald en als nieuws gedefinieerd is, dan zal het als nieuws gedefi-

wa t i s n i e u w s o f ‘ n i e t s n i e u w s ’ ?

33

nieerd blijven, zelfs als de omvang drastisch gereduceerd is’. De achtste
factor is de samenstelling van het beschikbare nieuws, en het evenwicht
tussen verschillende categorieën. ‘Als er al veel buitenlandse nieuwsberichten zijn, wordt de drempelwaarde voor een nieuw bericht hoger.’
De negende en tiende factor zijn verwijzingen naar bekende, rijke of
machtige elite landen en elite personen, omdat gedacht wordt dat hun
handelen ‘meer gevolgen heeft dan dat van anderen’, tenminste ‘in het
algemeen en op korte termijn bezien’. Terwijl daarentegen ‘gewone mensen zelfs niet eens de kans krijgen om namens zichzelf te spreken’:
anderen (autoriteiten, experts) spreken vaak in hun naam. De elfde factor is personifiëring. Er is een duidelijke voorkeur voor nieuwsberichten
over personen of zelfs groepen: er wordt aangenomen dat ze concreter
zijn en makkelijker identificatie oproepen, in positieve of in negatieve
zin. De twaalfde en laatste factor is negativiteit (veeleer dan positiviteit):
‘slecht nieuws is goed nieuws’ voor de media.

De invloed van nieuwswaarde op ‘waarden in het nieuws’
Behalve op de factoren en subfactoren afzonderlijk, gingen Galtung en
Ruge ook in op hun onderlinge samenhang:
‘1 Hoe meer gebeurtenissen voldoen aan de genoemde criteria, hoe
waarschijnlijker het is dat zij als nieuws worden aangemerkt (selectie);
2 Als een nieuwsbericht eenmaal is geselecteerd, dan wordt datgene
wat het volgens de factoren nieuwswaardig maakt geaccentueerd
(vertekening);
3 De processen van selectie en vertekening zullen plaatsvinden bij alle
stappen in de keten van de gebeurtenis zelf tot aan de lezer (herhaling).’
Ze kwamen tot de conclusie dat al deze mechanismen gezamenlijk dus
leidden tot grove onevenwichtigheden, in het bijzonder in de berichtgeving over de derde wereld, en dat de media zouden ‘moeten trachten het
effect van alle twaalf factoren te neutraliseren’ .
Ze wezen er ook op dat de opvattingen van journalisten over nieuwswaarden en nieuwsfactoren niet alleen een samenhangend interpretatieschema van de wereld vormden, maar ook dat dit allerlei verborgen ideologische implicaties had. Laten we twee van de twaalf genoemde
factoren in dat verband alvast eens iets nader onder de loep nemen – we
komen er later uitvoeriger op terug. Zowel de tendensen tot personificatie als die tot negativiteit geven bijvoorbeeld een duidelijke ideologische kleuring aan het nieuws.
Personificatie en sociale krachten. Het is duidelijk hoe de tendens tot
personificatie past binnen het algemene raamwerk voor nieuws. Personen kunnen op concrete manieren beschreven en uitgebeeld worden, ze
handelen binnen korte tijdsspannen, ze bieden een mogelijkheid tot
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identificatie aan de lezer, luisteraar en kijker, tot instemming of afkeuring. Maar, zo zeiden Galtung en Ruge, personificatie beantwoordt ook
aan een [middenklasse, rijke landen] perspectief, ‘volgens hetwelk de
mens meester van zijn eigen lot is en gebeurtenissen gezien kunnen worden als een resultaat van zijn handelen uit vrije wil’. Men zou echter net
zo goed naar het nieuws kunnen kijken vanuit een [lagere klassen, arme
landen] perspectief. ‘Het alternatief zou zijn om gebeurtenissen te presenteren als het resultaat van ‘‘sociale krachten’’, als structurele veel
meer dan toevallige producten van de maatschappij die ze voortbracht.’
Er is bovendien een duidelijk waarneembare tendens in het nieuws
om de acties van sociale bewegingen, politieke partijen en nationale
regeringen te vereenzelvigen met de acties van hun leiders. Het punt is
natuurlijk dat zij de aspiraties van veel bredere groepen belichamen, die
tegengestelde belangen en gezichtspunten hebben en daardoor in conflict kunnen geraken. Door dit laatste element steeds systematisch ónder
te belichten, construeren de media een internationaal wereldbeeld
waarin vrijwel alleen de goede of kwade trouw van leiders centraal staat.
Een simplistische wereld waarin de ‘good guys’ uit de eerste wereld het
vaak opnemen tegen de ‘bad guys’ uit de tweede en derde wereld. Dit belemmert wederzijds begrip, onderhandeling en compromis.
Negativiteit en positieve ontwikkelingen. Het is ook makkelijk te zien
hoe de tendens tot negativiteit past in het algemene raamwerk van het
nieuws. Negatieve gebeurtenissen nemen meestal minder tijd om zich te
ontvouwen, zijn ondubbelzinniger en onverwacht: ‘vergelijk de hoeveelheid tijd die nodig is om iemand op te voeden en te socialiseren tot volwassenheid, en de tijd die nodig is om hem bij een ongeluk te doen omkomen; de hoeveelheid tijd die nodig is om een huis te bouwen en het
door een brand in de as te leggen; om een vliegtuig te maken en het het
te laten neerstorten, enzovoort.’ Het duurt soms decennia om een dam of
een irrigatiesysteem aan te leggen; het duurt vaak maar enkele uren om
die te laten doorbreken en de vallei erachter te doen overstromen.
Dit beginsel van negativiteit is nog meer van toepassing op cultureel
véraf staande dan op cultureel nabije situaties. Het gevolg is, zo zeggen
veel leiders van armere landen, dat er zeer weinig ‘ontwikkelingsjournalistiek’ is, en weinig aandacht voor de reële verworvenheden van deze
maatschappijen onder uiterst moeilijke omstandigheden. Weinig aandacht voor het geduldige werk van lokale groepen, voor hun alledaagse
moed en inzet, voor de inventiviteit en solidariteit van miljarden mensen. En dat er in de media van de eerste wereld daarentegen juist een
eenzijdige nadruk is op ‘staatsgrepen en aardbevingen’, op alles wat
elders misgaat. Waardoor grote delen van de tweede en derde wereld
eeuwige probleemgebieden lijken, niet in staat om iets op eigen kracht te
bereiken, die voortdurend hun hand uitstrekken voor een aalmoes.
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Beelden van de wereld als wereldbeelden
We kunnen zelfs nog een stap verder gaan dan de oorspronkelijke studies van Gans, Galtung en Ruge. We zouden de provocerende gedachte
kunnen overwegen die door sommige auteurs wordt voorgesteld, dat ondanks alle nadruk op vermeende feitelijkheid nieuws per definitie zwaar
ideologisch gekleurd is – door zijn eigen aard zelf. Nieuws is wat eruit springt, wat tegen de vanzelfsprekende achtergrond opvalt. We kennen allemaal de beroemde uitspraak: ‘Als een man door een hond gebeten wordt is dat géén nieuws, maar als een hond door een man gebeten
wordt is dat wél nieuws.’ Dit vóóronderstelt evenwel een heleboel kennis
van de cultuur waarin beiden leven: bijvoorbeeld een cultuur die honden
als huisdieren houdt, maar koeien eet als voedsel. Er zijn ook Aziatische
culturen waar het omgekeerde geldt: waar koeien als heilig worden beschouwd, en honden bij gelegenheid worden gegeten.
Nieuws is iets wat als ‘nieuw’ wordt opgemerkt en aangemerkt binnen
een bepaalde maatschappij of groep, en niet iets wat als ‘niets nieuws’
wordt beschouwd binnen diezelfde maatschappij of groep. Iets wat beschouwd wordt als on-verwacht, buiten-gewoon, ab-normaal. En niet
iets wat beschouwd wordt als te verwachten, gewoon en normaal. Maar
de stille definities daarvan zijn natuurlijk in beide gevallen in hoge mate
cultureel bepaald (zie hierover o.m. LeBlanc, maar ook het begrip ‘clawback’ van Fiske & Hartley, waarop we in hoofdstuk 9 terugkomen).
We hebben al eerder vastgesteld dat nieuws onverwacht, buitengewoon en abnormaal is binnen een raamwerk van wat verwacht, gewoon en normaal is. Maar het eerste wordt steeds expliciet gemaakt, het
tweede blijft voortdurend impliciet. Het eerste wordt op de voorgrond
geplaatst, het tweede blijft op de achtergrond. De zogenoemde ‘feiten’
worden benadrukt, maar het onderliggende wereldbeeld blijft uit het
zicht. Het is als de spreekwoordelijke ijsberg: een schitterende en stralende tien procent trekt de aandacht boven water, een duistere en verraderlijke negentig procent blijft onzichtbaar onder water. Wie zich al te
veel laat betoveren door het een, lijdt al snel schipbreuk op het ander.
Zo is het ook met nieuws en ideologie.
Hier duikt dus de vraag op: wiens ideeën over wat ‘nieuw’ is en ‘niets
nieuws’ bepalen het wereldnieuws? Het globale antwoord is: de belangrijkste nieuwsgarings- en nieuwsverspreidingsorganisaties, met hun
thuisbasis in een beperkt aantal landen van de westerse wereld (we gaan
hier het volgende hoofdstuk nader op in). Wiens wereldbeeld is dan de
verborgen sleutel? De consensusideologie van de meest invloedrijke westerse landen, die zichzelf niet als ideologie herkent, maar die haar eigen
opvattingen eerder ziet als ‘gewoon gezond verstand’.
Binnen deze benadering worden nieuwsproductie en nieuwsconsumptie gezien als een volcontinu-reparatiewerkplaats van onze wereldbeelden en onze wereldorde. Mogelijke anomalieën worden daarbinnen
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opgespoord en aangewezen, ‘bewerkt’ en genormaliseerd zodat ze weer
kunnen worden ingepast en het systeem soepel kan blijven draaien.
Neem zoiets als het voortbestaan van ‘honger’ in de wereld. Er is van tijd
tot tijd een opvallende crisis, en dan wordt er een actie gehouden. De
media interviewen autoriteiten en experts, die verklaren dat er nu alles
aan zal worden gedaan om het probleem zo snel mogelijk eens en voor
altijd op te lossen.
Binnen de huidige wereldorde is dat echter helemaal niet zo gemakkelijk, en na enige tijd verdwijnt het weerbarstige vraagstuk weer voor een
tijdje uit de publiciteit. Uit officiële statistieken komt naar voren dat ruim
een miljard mensen in de wereld ernstig ondervoed was, toen de ontwikkelingshulp enkele decennia geleden begon. En dat er vandaag de dag
nog steeds bijna een miljard mensen in de wereld ernstig ondervoed is,
nu de ontwikkelingshulp al vele decennia aan de gang is. (Het is waar
dat de wereldbevolking ondertussen wat gegroeid is, en dat de proportie
dus wat gedaald is.) Er klopt dus iets niet: incidentele inzamelingsacties
kunnen het probleem niet oplossen, alleen structurele aanpassingen
kunnen dat. Tegen die radicale hervormingen bestaan echter ook weerstanden: er zijn enorme belangen mee gemoeid. Maar op de een of andere manier blijft dát vaak buiten het gezichtsveld van het nieuws.
Vooral het televisienieuws iedere avond is een soort collectieve psychotherapie. Mogelijke bedreigingen van ons wereldbeeld worden
opgeroepen, geïdentificeerd, geëtiketteerd, gecategoriseerd, ‘behandeld’
en vervolgens weer weggeborgen. Voor dit doel voert de presentator iedere dag een hele stoet autoriteiten en experts ten tonele. Zij stellen ons
gerust, zodat we onbezorgd kunnen gaan slapen. Maar het zijn de waarden en preoccupaties van de eerste wereld die daarbij voortdurend centraal staan, slechts zelden die van de tweede of derde wereld.

Afwijkend gedrag en morele paniek, in Parijs en Singapore
Net zoals het is met ‘tragische doden’, zo is het ook met ‘immoreel gedrag’: op sommige vormen daarvan wordt in het nieuws nadrukkelijk de
aandacht gevestigd, op andere juist vrijwel niet. Tussen gedrag dat in alle
tijden en plaatsen algemeen aanvaarbaar werd geacht (bijvoorbeeld het
eten van brood op straat), en gedrag dat op alle tijden en plaatsen
algemeen strafbaar werd geacht (bijvoorbeeld vadermoord), ligt een
grote grijze zone. Aan de ene kant ligt een grote categorie gedragingen
die in sommige culturen wordt afgekeurd, maar niet illegaal is. Aan de
andere kant ligt een grote categorie gedragingen die weliswaar illegaal
is, maar desondanks cultureel bepaald is. Wat bijvoorbeeld als ‘obsceen
of aanstootgevend’ wordt aangemerkt, verschilt naar tijd en groep – zelfs
binnen één bepaalde maatschappij.
Regelmakers en regelbrekers behoren vaak tot twee heel verschillen-
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beschaafde
maatschappij
seksuele afwijkingen;
pornografie; vrijzinnige
seksuele opvoeding

a drempel
van tolerantie
‘geweldloze’
demonstraties

misdaad: geweldloze
diefstal, inbraak, enz.

b drempel
van legaliteit

‘gewelddadige’
demonstraties
c drempel
van vèrgaand
geweld

terrorisme,
moord, gewapende
bankovervallen
spionage en verraad,
overvallen met geweld

Categorisering van getolereerd en deviant gedrag (naar Hall e.a.)

oorspronkelijke deviante activiteit

toegenomen
sociale controle

toegenomen
deviante activiteit

informatie die ‘eerste definieerders’ zoals
politie en justitie e.d. via de massamedia
aan de bredere maatschappij doorgeven

roept een negatieve reactie op

die leidt tot isolatie en verzet
van de deviante groepen

Amplificatie (versterking) van aandacht voor deviant gedrag (naar Young).
Zie ook: Hartley, Understanding news, p. 85; O’Sullivan e.a., Key concepts in communication, p. 9.

de werelden. Criminologen hebben er bijvoorbeeld vaak op gewezen dat
in veel maatschappijen ‘witte boorden’-criminaliteit (in de westerse
wereld veelal: misdaden begaan door welstandige blanken) veel milder
wordt beoordeeld dan ‘blauwe boorden’-criminaliteit (in de westerse
wereld veelal: misdaden begaan door armere ‘gekleurden’). De eerstgenoemde groep kan gemakkelijker wederrechtelijk aan geld en goederen komen, de laatstgenoemde misdaden zijn (mede daarom) vaak
‘gewelddadiger’ bij diefstal (althans meer openlijk en rechtstreeks gewelddadig).
Iets dergelijks is er aan de hand met ‘afwijkend gedrag’, met deviantie:
het is een kwestie van sociale definitie en sociale constructie. De Amerikaanse socioloog Erving Goffman was een van de eersten die een studie
schreef over Stigma, en het daarmee samenhangende proces van ‘stig-
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matisering’. Media spelen daarbij een steeds grotere rol. Richard Ericson
en anderen stelden bijvoorbeeld vast: ‘Vandaag de dag leiden we devianten niet langer vóór op het stadsplein... Maar het is interessant om vast te
stellen dat de ‘‘hervorming’’ die deze verandering in het strafrecht
teweegbracht vrijwel volledig samenviel met de opkomst van de kranten
als media van publieke informatie... Kranten (en nu radio en televisie)
bieden hun lezers hetzelfde soort amusement als destijds openbare
ophanging, afranseling of het gebruik van schandpalen. Een enorme
hoeveelheid modern ‘‘nieuws’’ is gewijd aan verslagen over afwijkend gedrag en de bestraffing daarvan: de krant met de grootste oplage in de
Verenigde Staten drukt zelfs weinig andere dingen af... [Deze reportages] vormen onze belangrijkste bron van informatie over de normatieve omtrekken van de maatschappij. Moraliteit en immoraliteit komen
samen bij het openbare schavot, tenminste in een overdrachtelijke betekenis. En het is hierbij dat de gemeenschap verklaart waar de lijn tussen
beide getrokken moet worden’ (pp. 7/8).
De ‘constructie van afwijkend gedrag’ is dus een sociaal proces, dat
zich bovendien steeds verder kan verbreden (‘amplification’). Dat wil
zeggen: sommige enkelingen of groepen kunnen bepaalde (handelingen
van) anderen definiëren als ‘deviant’. Ze kunnen beginnen er een hoop
ophef over te maken, en er de aandacht van gelijkgestemden en de media
op te vestigen (‘sensitization’). Hierdoor vallen de ‘deviante handelingen’
nog meer op, waardoor er nog meer ophef over ontstaat. Dit kan uitmonden in een brede roep om ‘er iets aan te doen’. Dergelijke zichzelf versterkende processen komen zeer veel voor, zowel bij mediaberichtgeving als
bij opinievorming. Ze werden eerder onder meer bestudeerd binnen de
zogenoemde ‘massapsychologie’, of de sociologie van het ‘collectief
gedrag’ (Van Ginneken, 1999, 2002).
De analyse van dit speciale onderwerp in engere zin kreeg een nieuwe
impuls door Stanley Cohen, en zijn boek Folk devils and moral panics: The
creation of the mods and rockers. Als Zuid-Afrikaanse balling in het GrootBrittannië van de jaren zestig, vielen hem de merkwaardige reactie van
media en publiek op na wat schermutselingen rond jongeren in een badplaats. Hij stelde voor dergelijke reacties te bestempelen als ‘morele paniek’: ‘Een situatie, gebeurtenis, persoon of groep personen wordt opeens als een bedreiging van maatschappelijke waarden en belangen
gedefinieerd; het karakter daarvan wordt op gestileerde en stereotiepe
wijze door de massamedia weergegeven; de morele barricaden worden
bemand door redacteuren, bisschoppen, politici en andere weldenkende
mensen; sociaal erkende experts geven hun diagnoses en oplossingen; er
worden manieren voorgesteld om ermee om te gaan...’ (p. 9).
In de loop van de daaropvolgende decennia bevestigde een breed
scala aan onderzoekingen de aard en werking van het fenomeen. Eric
Goode en Nachman Ben-Yehuda hebben recentelijk een overzicht van de
theorievorming gegeven, in hun standaardwerk Moral panics – The social
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construction of deviance. Ze stelden verschillende criteria voor het verschijnsel voor:
1 bezorgdheid;
2 vijandigheid;
3 brede overeenstemming;
4 disproportionaliteit (in de bezorgdheid); en
5 vluchtigheid van het verschijnsel.
Ze wijdden uit over een aantal klassieke voorbeelden, zoals de Europese
heksenjachten. Maar ze wijdden ook uit over een aantal hedendaagse
voorbeelden rondom kwesties als seksualiteit, drugs en misdaad. Hoewel ze niet speciaal ingingen op ‘interculturele’ verslaggeving door de
massamedia, blijkt dit een domein dat zich bij uitstek leent voor morele
paniek. Laten we daarom eens wat nauwkeuriger kijken naar een paar
recente voorbeelden van deze vorm van verregaande ‘vervreemding’ van
bepaalde culturele praktijken.
Immigranten en kuisheid. ‘Inheems’ morren over het ‘vreemde’ gedrag
van betrekkelijke nieuwkomers is iets van alle tijden en plaatsen. Vreemde slachtwijzen, kook- en eetgewoonten, en lichaamsgeuren worden periodiek als ‘irritant’ geïdentificeerd. In de jaren negentig ontstond er een
‘morele paniek’ in Frankrijk, en ook in een aantal andere Europese landen. Een (heel) klein aantal traditionele moslimouders lieten hun dochters in het openbaar en naar school hoofddoekjes dragen, omdat ze in
hun eigen cultuur geleerd hadden dat onbedekt haar onfatsoenlijk en
uitdagend is. Dat klinkt hedendaagse Fransen vreemd in de oren, maar
behoudende Arabische en Turkse families afkomstig van het platteland
niet. Tot dan toe hadden ouders echter – ook in West-Europa – meestal
zelf kunnen besluiten hoe hun kinderen gekleed moesten gaan.
Een (klein) aantal scholen weigerde de meisjes toegang, met de
mededeling dat hun kleding inbreuk maakte op het zogenoemd ‘republikeinse principe’ van een scheiding tussen staat en godsdienst, en op de
regel dat op seculiere openbare scholen geen ‘opvallende religieuze
merktekenen’ mochten worden gedragen. Deze regel was overigens
zelden toegepast op joodse jongens met een keppeltje op het haar, of
katholieke meisjes met een gouden kruisje aan een halsketting. Maar nu
werd er opeens krachtig op aangedrongen dat de regel volledig zou worden afgedwongen ten aanzien van moslimmeisjes die een hoofddoekje
droegen, ‘mede om hen in bescherming te nemen tegen de dwingelandij
van ouderen en mannen binnen hun eigen groep’. Ook in Nederland
duikt het onderwerp vrijwel jaarlijks opnieuw op, in een steeds iets andere vorm.
Weinigen leken zich te herinneren dat het nog maar een paar decennia geleden was dat ook Europese meisjes op school en daarbuiten
onderworpen werden aan de allerstrengste kledingvoorschriften. Het
dragen van lange broeken of korte rokken was in mijn jeugd ten strengste aan meisjes verboden, een gering wijken van de halslijn of zelfs de
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armsgaten werd onmiddellijk afgestraft. Hoofddoekjes voor meisjes
waren verplicht in alle kerken en bij andere plechtige gelegenheden. De
opwinding over de islamitische hoofddoekjes kan dan ook zeker als een
vorm van ‘morele paniek’ worden beschouwd, die voldoet aan alle vijf
criteria die door Goode en Ben-Yehuda werden genoemd. Maar laten we
ook nog eens een heel ander voorbeeld bezien.
Emigranten en wreedheid. Het omgekeerde komt namelijk ook voor.
Europese en Amerikaanse ‘expatriates’ die in het verre buitenland werken, moeten zich houden aan de wetten van het betreffende land. De
westerse media beschouwen het evenwel als bespottelijk dat het drinken
van alcohol in het openbaar, dansen of overspel in sommige landen verboden zijn. In de koloniale tijd voerden de Britten ooit in ‘Malakka’ een
wet in waardoor bepaalde vormen van vandalisme werden bestraft door
een aantal slagen met een een dik bamboeriet. Deze wet werd in Singapore nooit afgeschaft, en vele niet-blanken kregen jaarlijks deze straf
– zonder dat de internationale media daaraan óóit enigerlei aandacht
besteedden. Maar toen kwam de dag dat een Amerikaanse puber er voor
vandalisme werd veroordeeld, en een paar slagen met het dikke bamboeriet zou krijgen.
Er sloeg een golf van verontwaardiging door de Anglo-Amerikaanse
media, die maandenlang aanhield. Het zeer serieuze (en dunne) ‘globale’ dagblad de International Herald Tribune besteedde plotseling een
groot deel van zijn (zeer beperkte) ruimte aan de zaak. Natuurlijk: het is
een Amerikaanse krant voor expatriates, met veel lezers in voormalige
Engelse kolonies als Singapore en soortgelijke plaatsen. Toch leek het
een typische ‘morele paniek’, die opnieuw voldeed aan alle vijf criteria
die Goode en Ben-Yehuda hadden geïdentificeerd.
Op dezelfde manier worden er jaarlijks in dergelijke landen honderden of duizenden mensen geëxecuteerd, zonder dat men zich daar elders
vreselijk druk om maakt. Maar zodra een blanke in een ‘gekleurd’ land
terechtstaat voor een ‘halszaak’, is er opeens een enorme belangstelling
voor. Een duidelijk voorbeeld was de zaak Van Damme: een zakenman
die in Singapore aangehouden en veroordeeld werd voor de smokkel van
een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs. Een aantal Nederlandse kranten suggereerde tot het laatst toe dat hij onschuldig was, in de val was gelokt, geen eerlijk proces had gekregen enzovoort. Er was onrust en verontwaardiging bij het publiek, de media en de politiek. Pas achteraf gaf
iedereen toe dat hij wel degelijk schuldig was geweest, en geen aanspraak kon maken op een speciale behandeling (zie hierover o.m. het
boek dat achteraf door zijn ‘persoonlijke raadsman’ ter plaatse, Guus van
Bladel, werd gepubliceerd).
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De aanslagen op het WTC werden gevolgd door een wijdverbreide roep om vergelding.
Voorpagina landelijke ochtendkranten, 12 sept. 2001.
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Een intercultureel voorbeeld: drugs
Laten we nog iets uitvoeriger kijken naar een voorbeeld waarover al
jaren veel te doen is: produktie, handel, verspreiding en gebruik van exotische drugs – hetgeen immers vaak wordt verbonden met activiteiten in
den vreemde en activiteiten van ‘vreemdelingen’.
In zijn boek over Moral panics merkt Goode op dat het gebruik en de
aanvaarding van drugs in de vs toenamen in de jaren zestig en zeventig,
en weer afnamen in de jaren tachtig. In de media was er relatief weinig
en welwillende aandacht in de eerste periode, tegenover veel en bezorgde aandacht in de laatste. Het is waar dat de problemen rondom bepaalde drugs zoals crack werkelijk toenamen. Maar bepaalde vormen van paniek, zoals die rondom ‘crack babies’, waren volgens hem volledig
kunstmatig. Door het feit dat de drugskwestie werd opgepikt door behoudende politici zoals Reagan en Bush nam de ‘zichtbaarheid’ ervan
exponentieel toe. Terwijl de Reader’s Guide to Periodical Literature voor
1979/80 nog maar vijftien artikelen vermeldde over verschillende
onderwerpen die verband hielden met drugs, schoot dit aantal omhoog
tot niet minder dan 280 in 1986. Terwijl de kwestie in de opiniepeilingen
van Gallup tussen 1979 en 1984 nauwelijks werd genoemd als ‘een van de
balangrijkste problemen waar het land voor staat’, werd het opeens door
niet minder dan 64% van de mensen als zodanig geïdentificeerd in de
New York Times/cbs News poll van september 1989. Er werden allerlei
nieuwe wetten en zwaardere straffen ingevoerd – maar het hielp vrijwel
niet om het tij te keren. Het ging vooral om ‘symbolische’ politiek.
Vaak zoeken de autoriteiten, de media en het publiek van de drugsconsumerende landen de oorzaak voor het falen van het beleid om het gebruik en de overlast terug te dringen bovendien niet bij zichzelf. Zij neigen ertoe die schuld juist te leggen bij de autoriteiten, de boeren, de
smokkelaars in andere landen. P. Bell deed bijvoorbeeld een studie over
‘Drugs as news’. Hij vond dat de sociale rolverdeling in de betreffende verhaalsstructuren dezelfde ideologische betekenis had als bij fantasieverhalen. De boeven (de drugssmokkelaars en handelaren) waren meestal nadrukkelijk niet Angelsaksisch, en als ze dat een enkele keer toch waren,
werden vooral hun Aziatische of Latino connecties geaccentueerd. Sociale of raciale ‘deviantie’ is de belichaming en ‘het teken’ van het kwaad: in
‘feitelijk nieuws’ net zozeer als in fantasieverhalen. De verschillende
drugs ‘kartels’ van Colombia, of de drug ‘lords’ van Birma worden in een
gestage stroom van exotische reportages ten tonele gevoerd. Toch is er
een eenvoudige waarheid, die vaak over het hoofd wordt gezien.
De eerder geciteerde Goode en Ben-Yehuda schrijven: ‘Volgens de
Amerikaanse Surgeon General (de directeur-generaal van de gezondheidsdienst) is het gebruik van sigaretten in de vs jaarlijks verantwoordelijk voor 400.000 voortijdige overlijdens, terwijl alcoholgebruik er nog
eens 150.000 veroorzaakt. Een ruwe schatting op basis van gegevens van
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ziekenhuizen en pathologen-anatomen levert voor het gebruik van illegale drugs (en illegaal gebruik van apothekersmedicijnen) een aantal
acute voortijdige overlijdens op in de orde van 20.000. Wanverhoudingen zoals deze geven aanleiding om de huidige en recente onrust over
illegaal drugsgebruik wellicht als een voorbeeld op te vatten van een
morele paniek’ (p. 44). De ‘war on drugs’ die de Amerikaanse president
Reagan lanceerde en die alle andere westerse landen sindsdien meesleepte, blijkt ondertussen niet effectief en zelfs contra-productief te zijn.
Ook in Nederland vlamde begin 2002 een discussie op over het ondersneeuwen van politie, justitie en gevangenissen door drugszaken, waardoor de opsporing en vervolging van andere criminaliteit ernstig te lijden had.
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Welke zijn de
smaakmakende media
in de wereld?
de economie van rijke en arme mediamarkten

‘De economie en de besparingen van schaal zijn van toepassing
op veel productiedomeinen, met name op productiedomeinen
waar de onderzoeks- en ontwikkelingskosten hoog zijn: zoals bij
nieuwe geneesmiddelen, vliegtuigbouw en computers. Op deze
drie domeinen hebben de Verenigde Staten de overhand
gekregen. Maar de economie en besparingen van schaal treden
in nog extremere mate in bepaalde mediadomeinen op.
Om meer buitenlandse verkopen te bereiken moet je
fysiek meer vliegtuigen produceren en verkopen, of computers en
pillen; en hetzelfde geldt voor boeken en platen. Maar in andere
mediadomeinen zijn de meerkosten van extra ‘‘exemplaren’’
bijna te verwaarlozen.
Er is maar één exemplaar nodig om op een nationale
televisie-omroep te laten zien. Er is maar een heel klein aantal
kopieën van speelfilms nodig voor één land. Wat veel schrijvers
over media-imperialisme niet hebben opgemerkt, is dat ook
nieuwsagentschappen en persdiensten aan extreme besparingen
en economie van schaal onderworpen zijn. Als je eenmaal een
nieuwsdienst in een hoofdstad hebt gevestigd, kost het bedienen
van nieuwe klanten een tamelijk verwaarloosbaar bedrag.’
Jeremy Tunstall, The media are American –
Anglo-American media in the world, p. 42.
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In het vorige hoofdstuk hebben we ons beziggehouden met de vraag
‘Wat is internationaal nieuws?’, en de filosofische of epistemologische
grondslagen daarvan. In dit en volgende hoofdstukken vindt dat zijn verlengstuk in de vraag: welke media, journalisten en bronnen bepalen dat
eigenlijk, hoe en waarom? Als we namelijk op wereldschaal naar
het medialandschap kijken, dan is het duidelijk dat sommige landen en
organisaties daarbij een grotere rol spelen dan andere. Sommige hebben
een transcontinentale betekenis en invloed, andere slechts een lokale.
Maar hoe is dat zo gekomen, wat zijn daarvan de oorzaken en gevolgen?
In de loop van de jaren zeventig was er een hooglopend openbaar
debat tussen communicatiedeskundigen over de vraag of er zoiets als
een globaal Amerikaans media-imperialisme bestond. Auteur Herbert
Schiller, uit de vs, heeft in verschillende boeken zijn overtuiging naar
voren gebracht dat dit inderdaad het geval was en is. In de zin dat hij een
welbewust beleid van grote bedrijven, van overheidsinstellingen en zelfs
van het militaire establishment zag, om buitenlandse markten te penetreren en Amerikaanse waarden en modellen daar te introduceren. Franse auteurs als Armand Mattelart en Yves Eudes zijn hem daarin bijgevallen (zie ook: Herman & McChesney). De Engelse auteur Jeremy Tunstall
benadrukte daarentegen dat de wereldwijde mediahegemonie van de
Verenigde Staten (en eerder die van Groot-Brittannië) allereerst een gevolg was van betrekkelijk ‘blinde’ historische mechanismen, in het bijzonder economische schaal en de daaruit voortvloeiende besparingen en
mogelijkheden.
In dit hoofdstuk zullen we een nadere blik werpen op enkele van de
economische mechanismen die ertoe leiden dat bepaalde landen, organisaties en zelfs ‘formules’ wereldwijd de overhand krijgen. Waarom zijn
de vs, in mindere mate Groot-Brittannië, in nog mindere mate Frankrijk
en enkele andere westerse landen de belangrijkste mediamachten en
‘nieuwsdefinieerders’ in de wereld?

De economie van de ‘objectiviteit’
In de empiristische opvatting over de wereld bestaat het probleem van
‘gekleurde’ berichtgeving helemaal niet. Mediamensen spiegelen eenvoudig de werkelijkheid, zijn daarvoor goed getraind en geëquipeerd,
en dus doet het er ook niet toe wie ze zijn en waar ze vandaan komen.
O’Sullivan en anderen (p. 84) definiëren dit empirisme als ‘een
benadering die het belang van waarneembare, meetbare en kwantificeerbare bewijzen benadrukt’.
Dat lijkt allemaal vanzelfsprekender dan het is. Hiermee kun je bijvoorbeeld een heel eind komen in de natuurwetenschappen, maar veel
minder ver in de menswetenschappen, vooral als het gaat over historische en culturele verschillen – zoals hier. Het probleem is namelijk dat
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object en subject in deze laatste gevallen helemaal door elkaar gaan
lopen: we laten de schijnbaar vanzelfsprekende categorieën (‘tussen
onze oren’) los op de wereld, en lijken de juistheid van diezelfde categorieën dan bevestigd te zien door diezelfde wereld (‘vóór onze ogen’).
Datgene wat we daarbij voor de ‘ware werkelijkheid’ aanzien, blijkt echter later niet zelden een hersenspinsel te zijn geweest.
‘Naïef’ empirisme is dan ook vaak slechts een manier om onze willekeurige vooroordelen in ‘harde feiten’ om te zetten. Dit is precies wat er
steeds opnieuw dreigt te gebeuren wanneer een ‘objectieve’ antropoloog
of een ‘objectieve’ reporter vanuit de buitenkant tegen een vreemde
maatschappij aankijkt. Het is daarbij niet voldoende dat hij of zij zich
enigszins bewust is van zijn of haar eigen vooringenomenheden. Het is
namelijk vrijwel onmogelijk om daaraan helemaal te ontsnappen. De
eerdergenoemde communicatiewetenschapper Herbert Gans (p. 182 ) citeert in dit verband Peter Schrag: ‘Iedere verslaggever opereert binnen
zekere aannamen van wat normaal gedrag is, en een goede maatschappelijke ordening. Hoe ‘‘objectiever’’ hij probeert te zijn, hoe waarschijnlijker het is dat die aannamen verborgen zullen blijven.’ Hetzelfde geldt
voor verwante begrippen van onpartijdigheid of evenwichtigheid. Hardnekkige, maar ondoordachte aanspraken in deze zin scheppen dus vaak
meer problemen dan ze oplossen.
Laat ons daarom eerst nog eens even iets dieper ingaan op wat objectiviteit en subjectiviteit nu eigenlijk betekenen, in filosofische en epistemologische zin. Een rapport over een observatie wordt ‘objectief’ genoemd
als het geleid wordt door de kenmerken van het object, datgene wat
waargenomen wordt. Een rapport over een observatie wordt daarentegen ‘subjectief’ genoemd als het geleid wordt door de kenmerken van het
subject, degene die de waarnemingen doet. Volledige objectiviteit en volledige subjectiviteit zijn evenwel de uitersten van een glijdende schaal,
die nooit bereikt worden. Dit komt omdat het merendeel van de rapporten over observaties geleid wordt door verschillende graden van intersubjectiviteit; dat wil zeggen verschillende maten van overeenstemming
tussen subjecten, over de kenmerken van het object.
Deze verschillende maten van overeenstemming zijn het resultaat van
meer of minder succesvolle strategieën en tactieken bij het ‘maken van
aanspraken’ op waarheid en echtheid. Sommige daarvan (bijvoorbeeld
‘laboratoriumexperimenten’) worden door velen beschouwd als leidend
tot ‘objectieve’ resultaten. Andere (bijvoorbeeld ‘verhaaltjes vertellen’)
worden door velen beschouwd als leidend tot ‘subjectieve’ resultaten. De
hamvraag is wie de meest invloedrijke netwerken weet mee te krijgen bij
het ‘onderbouwen’ van een bepaalde visie op de ‘echte’ realiteit. Maar die
uitkomst is zelden volledig absoluut en definitief, zij is vaak relatief en
tijdelijk.
De begrippen ‘objectief’ en ‘subjectief’ zijn van betrekkelijk recente
datum, zowel in de wetenschap als in het onderwijs en de media. In feite
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behelzen zij niet meer dan een min of meer pragmatisch onderscheid
tussen díe beperkte aspecten van een observatieverslag waarover men
meent dat relevante groepen het betrekkelijk gemakkelijk eens kunnen
worden, en andere aspecten waarvan men meent dat dit niet het geval is.
Men kiest ervoor de eerste alvast te consolideren, en de laatste nog even
apart te zetten voor later debat. Dát is wat objectiviteit en subjectiviteit in
deze context werkelijk betekenen.
In zijn boek Discovering the news heeft Michael Schudson bijvoorbeeld
beschreven hoe het ideaal van ‘objectief’ nieuws de laatste anderhalve
eeuw geleidelijk aan vorm heeft gekregen in de vs; soortgelijke maar
enigszins verschillende processen vonden plaats in Groot-Brittannië en
andere landen. De belangrijkste beweegredenen ervoor waren geenszins
spiritueel maar materieel. Nieuwsagentschappen als Associated Press en
dagbladen als de New York Times ontstonden en groeiden, omdat ze verschillende groepen cliënten tegelijk bedienden. Om dat te kunnen bereiken moesten ze een stijl ontwikkelen waarbij hun nieuwsberichten zich
richtten op díe aspecten van de waargenomen realiteit waarover
alle relevante publieksgroepen het gemakkelijk eens zouden kunnen
zijn, en waarbij ze de aspecten waarvoor dit niet gold afzonderden voor
latere meningsvorming. In dit perspectief gezien is objectiviteit uitsluitend een efficiency-instrument, een economisch instrument.
Vandaar dat ikzelf in dit boek voortdurend terugkom op die fundamentele vaststelling: achter iedere claim van objectiviteit (of zelfs intersubjectiviteit) gaat altijd een opvatting schuil, over welke de relevante
publieksgroepen zijn waarmee men rekening wenst te houden. Een
‘waarheid als een koe’ is dat meestal alleen voor bepaalde mensen. Datgene wat als een ‘objectieve’ waarheid verschijnt aan westerse publieksgroepen (en waarover het merendeel van de mensen in die landen het
eens lijkt te zijn), kan als een heel ‘subjectieve’ waarheid verschijnen aan
niet-westerse publieksgroepen. Bijvoorbeeld de vaststelling dat kolonialisme en neo-kolonialisme weinig hebben bijgedragen aan hun economische verschillen. Het is maar net hoe je dat probleem construeert en beziet. Dat wil niet zeggen dat elke opvatting evenveel waard is als elke
andere, maar dat er duizend-en-een manieren zijn om dergelijke opvattingen met ‘voors en tegens’ te onderbouwen.
Soortgelijke moeilijkheden bestaan er rondom begrippen als ‘neutraliteit’, ‘onpartijdigheid’, ‘evenwichtigheid’, ‘hoor en wederhoor’: zij veronderstellen allemaal dat er een beperkt aantal relevante partijen is aan
te wijzen, maar dat andere buiten beschouwing blijven. In tweepartijenstelsels zoals die van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië spreekt
men dan ook vaak over bi-partisanship, waarbij men de vertegenwoordigers van derde (en vierde en honderdste) partijen buiten beschouwing
laat. Bovendien is bi-partisanship een lokaal begrip. Datgene waarover
Amerikanen en Engelsen het onderling eens zijn: daarmee hoeven Panamezen en Argentijnen het nog niet eens te zijn. Dergelijke begrippen ver-
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bergen dus een dubbele bodem. Afstandelijkheid: ten opzichte waarvan?
Waardenvrijheid: wiens waarden, wiens vrijheid?
Het ideaal van ‘objectiviteit’ is zeker sympathiek. Maar het veronderstelt dat men ook werkelijk in staat is om in de schoenen van alle
relevante anderen te gaan staan. Meestal is dat niet het geval en zelfs niet
eens haalbaar. Westerse media-organisaties die op wereldschaal actief
zijn, zijn dat allereerst voor westerse mediapublieken. Rijke ‘anderen’ behorend tot de eerste wereld (zoals Japan) worden soms in de beschouwingen betrokken, en soms niet. Maar met arme ‘anderen’ in de tweede
en derde wereld wordt veel minder rekening gehouden; vooral als hun
‘gevoeligheden’ haaks staan op die van belangrijker publieksgroepen. Of
zoals de aloude volkswijsheid luidt: Wiens brood men eet, diens woord
men spreekt.

De wereldwijde nieuwsagentschappen
Het voorgaande kan eenvoudig geïllustreerd worden, bijvoorbeeld aan
de hand van de internationale persbureaus. Zij hebben drie soorten
grote klanten, en gaan daar voorzichtig mee om. De eerste en grootste
groep klanten is de zakenwereld in de ontwikkelde landen. Dat is eenvoudig te zien aan de oorsprong van de grote Europese persbureaus.
De voorloper van het Franse nationale persbureau afp werd door Charles Havas opgericht in 1853 . De voorloper van het Duitse nationale persbureau dpa werd door Bernard Wolff opgericht in 1849. De voorloper van
het Britse nationale persbureau werd opgericht door Julius Reuter in
1851. Zij kwamen alledrie allereerst voort uit, en waren gericht op de
financiële wereld. Het was pas later dat ze ook met kranten gingen
samenwerken.
De tweede en meest zichtbare groep klanten zijn de media in de ontwikkelde landen. Dit is het best zichtbaar te maken aan de geschiedenis
van de grote Amerikaanse bureaus. De voorloper van het persbureau ap
of Associated Press werd in 1848 opgericht door een half dozijn kranten
in New York, en breidde het lidmaatschap later uit tot het merendeel van
de andere Amerikaanse (en later ook Canadese) kranten. De voorloper
van het persbureau United Press International of upi werd in 1907 opgericht door de krantenmagnaat Edward Ellis Scripps, en ging later samen
met een soortgelijke dienst opgericht door krantenmagnaat William
Randolph Hearst. De drie voornoemde grote Europese bureaus gingen
trouwens later op hun beurt samenwerken met nationale persassociaties
of krantenketens. In het geval van Reuters werden ook door blanken gedomineerde kolonistenlanden erbij betrokken, zoals Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika en andere leden van het Britse Gemenebest.
De derde en minst zichtbare groep klanten van de persbureaus zijn de
nationale regeringen van de betreffende grote landen. Die hebben name-
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lijk op hun beurt een duidelijk belang bij een snelle verzameling en verspreiding van nieuws rondom de wereld. De drie grote Europese persbureaus verdeelden in 1859 uitdrukkelijk de wereld onder elkaar,
en onderwierpen zich bij allerlei gelegenheden aan het ‘staatsbelang’.
Regeringsinstellingen deden onder meer wat terug door veel en dure
abonnementen op deze zelfde diensten te nemen. In de aanloop naar
de Eerste Wereldoorlog, en ook weer in de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog, ergerden de Amerikanen zich echter steeds openlijker aan
de ‘manipulatie’ van het nieuws door de Europese persbureaus.
Kent Cooper, die meer dan een kwart eeuw manager van het Amerikaanse Associated Press was, schreef bijvoorbeeld geërgerd: ‘Internationale opvattingen [over de vs] kwamen voort uit de impressies en vooroordelen die ontstonden door wat de [Europese] persbureaus berichtten. De geweldige buitenlandse propaganda die de laatste honderd jaar
langs deze kanalen bedreven is, was een van de oorzaken van oorlogen.
Deze agentschappen vertelden de wereld [met betrekking tot Amerika]
aan Indianen op oorlogspad in het Westen, lynchings in het Zuiden, en
bizarre moorden in het Noorden. Decennialang werd er nooit iets geloofwaardigs over Amerika verzonden.’
De Britten antwoordden sarcastisch in het establishment magazine
The Economist: ‘Net als de meeste zakenmensen krijgt [Cooper] een bijzondere morele gloed over zich, als hij ontdekt dat zijn idee van vrijheid
samenvalt met zijn eigenbelang’ (Frederick, pp. 160, 180). Het is opvallend dat de argumenten die destijds over en weer gebruikt werden,
zo sterk doen denken aan die welke over tafel gingen rondom het unesco-debat over de noodzaak van een Nieuwe Wereldwijde Informatie en
Communicatie Orde nwico (we komen daar verder op terug in hoofdstuk 7). Alleen waren de grote Europese en Amerikaanse bureaus het
toen inmiddels roerend eens geworden, en werd hun ‘definitiemacht’ gekritiseerd vanuit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Vandaag de dag spelen overigens nog slechts drie persbureaus een
werkelijk wereldwijde rol, en zij zijn nog steeds van dezelfde drie groepen klanten afhankelijk. Het Britse agentschap Reuters (dat vroeger het
hele Britse Rijk besloeg) is allereerst een particuliere onderneming, die
het overgrote deel van haar aanzienlijke rijkdom, inkomen en winsten
ontleent aan haar financiële diensten. Het Amerikaanse agentschap ap
exploiteert ook een sterke financiële dienst (samen met de Dow Jones
Company die tevens eigenaar is van de Wall Street Journal), maar het is
allereerst een coöperatie van verschillende media. Het Franse agentschap afp heeft lange tijd voor een aanzienlijk deel geleefd van overheidsgeld, maar probeert het accent al geruime tijd te verleggen. Het
Amerikaanse agentschap upi ging meermalen bijna bankroet, de resten
werden verdeeld en verkocht, uiteindelijk aan een Saoedische mediagroep die de hele Arabische wereld wil bestrijken. Na de ineenstorting
van het Sovjetrijk is het Russische persbureau Tass op zijn beurt ook
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teruggebracht tot een middelgroot nationaal persbureau, vergelijkbaar
met de Duitse, Spaanse of Japanse bureaus.
Hoewel er regelmatig pogingen zijn om de drie resterende wereldwijde persbureaus qua omvang te vergelijken, heeft dit weinig zin met de beschikbare gegevens. Statistieken over het aantal woorden dat iedere dag
wordt verwerkt, of het aantal landen waarin men actief is, produceren
goeddeels artefacten. Hetzelfde geldt voor het aantal cliënten (wat
betalen ze?), het aantal werknemers (in binnen- of buitenland, journalisten of anderen, voltijds of deeltijds?), de omzet (welke activiteiten zijn
hierin begrepen?). Toch even een indicatie.
Het Britse Reuters meldde dat het rond de laatste eeuwwisseling bijna
17.000 mensen in dienst had, waarvan 2.000 journalisten, fotografen,
cameramensen en dergelijke. Het bediende bijna 58.000 (ook financiële)
organisaties in de hele wereld en verzond dagelijks 7.000 berichten in
een twintigtal talen. Het had in 2000 een omzet van bijna 3,6 en een
winst van ruim 0,4 miljard pond. Het Amerikaanse ap meldde op zijn
beurt 3.700 werknemers. Het bediende alleen al in de vs zo’n 1.700 dagbladen, 5.000 radio- en tv-stations, en overzee nog eens 17.700 andere
media. Het verspreidde dagelijks zo’n twintig miljoen woorden in zes
talen. Het had een omzet van bijna een half miljard dollar. Het Franse
afp meldde ten slotte dat het ongeveer 2.000 mensen in vaste dienst had,
waarvan 1.500 journalisten en fotografen; en met nog eens 2.000 freelancers werkte. Het verspreidde dagelijks drie miljoen woorden in zes
talen. Het had in 2000 een omzet van bijna 1,6 miljard Francs (Frémy,
p. 1330).
Een zeer belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren was de geleidelijke opkomst van wereldwijde filmnieuwsdiensten. Reuters nam een
groot aandeel in het machtige Visnews, samen met de Britse publieke
omroep bbc. upi ging met het Britse Independent Television News itn
(van de commerciële itv-stations) samenwerken in upitn, dat later wtn
werd. Reuters/Visnews en wtn gingen bovendien een alliantie aan met
respectievelijk de Amerikaanse commerciële omroepen nbc en abc. De
derde ‘algemene’ Amerikaanse commerciële omroep cbs verkoopt zijn
eigen nieuwsfilm in het buitenland. Veel van de ‘exotische’ filmnieuwsberichten die in kleinere landen worden uitgezonden, zijn grotendeels
afkomstig van deze bronnen. De laatste jaren zijn echter ook nieuwszenders zoals cnn met hun eigen apparaat deze markt binnengetreden.
Het CNN-effect
Het avondjournaal was in de meeste landen lang een nationaal ritueel geweest. Maar door de opkomst van kabel en satelliet lijken de grenzen opgeblazen te zijn. Ted Turner bezat oorspronkelijk een lokaal tv-station in Atlanta, Georgia, dat toevallig een centrale positie innam tussen de Oostkust en
Westkust, het Noorden en Zuiden van de Verenigde Staten (en daarom mede
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het hoofdkwartier was van bijvoorbeeld Coca Cola en andere grote bedrijven). Reese Schonfeld, die eerder bij de filmnieuwsdienst upitn had gewerkt,
overtuigde hem ervan dat de opkomst van kabelnetwerken een unieke mogelijkheid bood om een doorlopend landelijk nieuwsprogramma aan
te bieden. Zo ontstond in 1980 het Cable News Network: met slechts 10 correspondenten en 225 medewerkers. Rond 2000 bleek dat daarentegen uitgegroeid tot een cluster van omroepen met 40 correspondenten en 3.900
medewerkers. cnn was het medium geworden met verreweg de grootste
invloed op de internationale politiek, vooral rondom rampen en oorlogen.
In 1985 was voor het buitenland cnn International opgericht, dat werd doorgegeven naar de hele wereld. Aanvankelijk vooral naar vliegvelden en hotels,
maar vervolgens ook naar kabelnetwerken in alle grootstedelijke gebieden,
en ten slotte ook per satelliet naar verre buitengebieden. Het was dit cnn-i dat
de gebeurtenissen rondom de ineenstorting van het Oostblok aan de rest van
de wereld liet zien, en ook vertelde wat dat betekende. De mislukte militaire
staatsgreep in Moskou, de omwenteling in Boekarest, de val van de Berlijnse
muur, het neerslaan van de studentendemonstraties in Peking. Gevolgd door
de opeenvolgende burgeroorlogen in ex-Joegoslavië: vooral rondom Kroatië,
Bosnië, Kosovo. Alsmede het Israëlisch-Palestijnse conflict, de Iraakse inval
in Koeweit, het succes in de Golf, het fiasco in Somalië. En ten slotte de internationale strijd tegen het terrorisme: tot aan de aanslagen op het World Trade
Center in New York en de interventie in Afghanistan in 2001-2002. Het volgde daarbij overigens steevast het meta-narratief van de western: van de ‘good
guys’ die de ‘bad guys’ onschadelijk maakten.
Tussen acute crises in zakte het Amerikaanse publiek overigens in tot een
schijntje van niet meer dan een half miljoen per dag, zij het bovengemiddeld
goed opgeleid en welstandig, en dus als ‘opinieleiders’ nog steeds een aantrekkelijke doelgroep voor bedrijven en overheden. In het midden van de
jaren negentig ging cnn samen met Time-Warner dat daarna weer samenging met aol, tot de machtigste mediagroep aller tijden. In de vs kwam er
ook concurrentie: enerzijds van de zakenzender msnbc, die op internet
samenwerkte met het Microsoft van supermagnaat Bill Gates; en anderzijds
van Fox, dat (net als Sky) een bouwsteen vormt van het wereldomspannende imperium dat supermagnaat Rupert Murdoch al jaren geduldig bezig is op
te zetten. Er werd gevochten om sterren: talk show host Larry King kreeg
begin 2002 bijvoorbeeld een nieuw contract voor zeven miljoen dollar per
jaar. Vanuit Engeland kwam er ondertussen concurrentie van bbc World,
vanuit Frankrijk van lci, verder van Euronews en doorlopende nieuwszenders in andere talen. Zoals tegenwoordig ook het arabische Al Jazira, dat
even een sleutelrol speelde bij de berichtgeving over Afghanistan van 20012002.
Er is inmiddels een boekenkast volgeschreven over het fenomeen cnn, over
de implosie van tijd en ruimte, en het vermeende ontstaan van een global
village – zoals eerder voorspeld door de Canadese media-goeroe Marshall
McLuhan. Een van de interessantere monografieën is die welke Andrea
Semprini schreef over cnn en de ‘mondialisering van de verbeelding’ (2000).
Zij zet zich daarin af tegen een reeks misvattingen. Eén: het gaat niet alleen
om een verspreiding van de ‘Amerikaanse Droom’, maar om een McDream
die evenzeer geschikt is (gemaakt) voor consumptie door andere middenklassen overzee. Twee: er is geen volledige culturele homogenisering, want

52

we l k e z i j n d e s m a a k m a k e n d e m e d i a i n d e we re l d ?

men ziet zich (middels programma’s voor verschillende continenten, en
soms in andere talen) ook gedwongen zich aan te passen aan de heterogeniteit elders. Drie: de nieuwszender staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit
van een veel bredere stroom van westerse informatie en entertainment. Ondertussen doorkruist ‘de cnn-factor’ de traditionele nationale diplomatie op
verschillende wijzen. De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, toonde zich rond de eeuwwisseling in bijdragen tot het NRC Handelsblad en Wordt vervolgd (van Amnesty International) bezorgd over de
grote collectieve emoties die steeds opnieuw door deze ‘live coverage’ van
rampen en oorlogen werden opgeroepen, en die vaak de facto uitliepen op de
roep: ‘Doe iets – het hindert niet wat’. Anderen beklaagden zich er daarentegen juist over, dat cnn problemen en oplossingen vaak allereerst schetste
vanuit het elitaire perspectief van de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse bedrijfsleven, en dat het daarmee ook door duizend onzichtbare draden verbonden was.

Mediamarkten
De machtigste en meest invloedrijke mediagroepen in de wereld hebben
niet zozeer hun thuisbasis in de allergrootste mediamarkten, maar vooral in de allerrijkste. Dit geldt zowel op het lokaal-regionale niveau, op het
nationale niveau, als op het internationale niveau (dat van taalgebieden).
Als we bijvoorbeeld kijken naar de vn-cijfers met betrekking tot de omvang van stedelijke agglomeraties in het jaar 2000, dan zien we dat het
overgrote merendeel daarvan in de zogenoemde derde wereld ligt:
Seoel, Mexico, Bombay, Sao Paolo, Lagos, Calcutta, Shanghai, Buenos
Aires, Dacca, Karachi, New Delhi, Jakarta, Manilla, Peking, Rio, Cairo.
Maar dat zijn niet de thuisbases van de meest invloedrijke media in de
wereld. Wanneer we daarentegen kijken naar het economisch gewicht
van dergelijke agglomeraties, dan krijgen we een heel ander rijtje: Tokyo
en Osaka-Kobe, New York en Los Angeles, Parijs en Londen. (Inmiddels
hoort daar ook Berlijn bij.) Dat zijn de thuisbases van de machtigste
media.
Als we kijken naar de landen met de grootste bevolking ter wereld,
dan zijn dat allereerst China en India (met elk meer dan een miljard
inwoners). Bij de top tien staan verder Indonesië, Brazilië, Pakistan, Bangladesh en Nigeria met elk meer dan honderd miljoen inwoners. Maar
dat zijn opnieuw niet de thuisbases van de meest invloedrijke media in
de wereld. Daarvoor moeten we kijken naar de volkrijke landen met het
grootste Bruto Nationaal Product: met bovenaan de vs, gevolgd door
Japan, gevolgd door Duitsland en vervolgens de andere grote Europese
landen Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje. Dat zijn de thuisbases van de
machtigste media.
Als we ten slotte kijken naar de grootste taalgebieden in de wereld
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rondom de laatste eeuwwisseling, dan was dat volgens gegevens van de
specialist Sidney S. Culbert van de Universiteit van Washington allereerst Chinees: met vooral Mandarijns en vier andere grote varianten.
Vervolgens ook Hindi en Urdu. Met verder bij de top tien Arabisch, Bengali en Maleis. Maar dat zijn wederom niet de thuisbases van de meest invloedrijke media in de wereld. Daarvoor moeten we kijken naar het
opgetelde bnp van de kernlanden. De Engelstalige mediamarkt (met
allereerst de vs en Canada, vervolgens Groot-Brittannië en Ierland, en ten
slotte Australië en Nieuw-Zeeland) heeft dan vele malen meer economisch gewicht dan de volgende kandidaten. Bij de taalgebieden die zich
over meerdere continenten uitstrekken volgen dan het Frans, het Spaans
en het Portugees (alle drie aan weerszijden van de Atlantische Oceaan).
Bij de taalgebieden die zich over meerdere landen op één continent uitstrekken volgt Duits. Maar zelfs taalgebieden die zich goeddeels tot één
land beperken, zoals Japans en Italiaans, hebben nog altijd een veel grotere want rijkere markt dan bijvoorbeeld het Arabisch (Frémy, pp. 940-4).
Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de relatieve voorsprong van
de grootste markten in feite nog vele malen groter is dan hier is aangegeven. Enerzijds omdat ik mij hier heb beperkt tot landen en grote
regio’s waarin de betreffende taal de eerstgesprokene is, terwijl we
eigenlijk ook naar de tweede en derde taal hadden moeten kijken. Het
politieke, economische en culturele prestige van de betreffende wereldtalen is zodanig dat het vér voorbij de hier genoemde ‘kernlanden’ een
uitstraling heeft. Anderzijds omdat Anglo-Amerikaanse, Duitstalige of
Franstalige mediabedrijven aanzienlijke investeringen kunnen doen in
media-organisaties en producten, die zonder veel risico kunnen ‘afschrijven’ in hun kernlanden, er zelfs al wat winst op kunnen maken en dan
toch nog geld over kunnen houden voor vertalingen, nasynchronisaties
en ondertitelingen in andere talen. ‘Spelers’ uit kleinere taalgebieden
krijgen daar zelden of nooit de kans toe. Zo ontstaat er een tendens dat
de groten steeds groter worden en de kleinen klein blijven.
Samenvattend kunnen we zeggen dat een klein aantal mediabedrijven uit ‘G7’-landen de meeste transcontinentale stromen van mediamateriaal controleert. ‘G7’ is steno voor de ‘Groep van Zeven’ grote geïndustrialiseerde landen: de vs, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk,
Duitsland, Italië en Japan. In een aantal gevallen is dat aantal landen in
feite nog kleiner, en beperkt zich tot 5, 3 of zelfs 1 . In een aantal andere
gevallen is het iets groter, en spelen ook landen als Spanje en Australië
(of zelfs Nederland) bijvoorbeeld een rol. Maar het hele spectrum wordt
sowieso vrijwel volledig gedomineerd door de lidstaten van de westerse
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de oeso
(die haar zetel heeft in Parijs).
Terwijl de G7-landen niet meer dan zo’n 10% van de wereldbevolking
omvatten, controleren zij niet minder dan 90% van de transcontinentale
stromen van mediamateriaal. Volgens sommigen is dit een goede zaak,
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omdat ze inmiddels veel ervaring en professionalisme hebben opgebouwd. Volgens anderen is het daarentegen een slechte zaak, omdat een
kleine minderheid van de wereldbevolking zo een onevenredige invloed
heeft op de ‘news and views’ van elders die het overgrote deel van de
wereldbevolking bereiken. Vooral omdat het er de laatste jaren steeds
meer naar uitziet dat een steeds kleinere groep van steeds grotere bedrijven de mondiale mediamarkten domineert.

Media-eigendom en -concentratie
Binnen de G7-landen zelf wordt er natuurlijk al lang een debat gevoerd
over de graad van mediaconcentratie die wenselijk of aanvaarbaar is.
Iedereen is het er daarbij over eens dat een zekere mate van pluralisme
onontbeerlijk is voor het goed functioneren van een democratie, en zelfs
van een hoogontwikkelde maatschappij überhaupt. Maar terwijl sommigen vinden dat op dit moment een zeer breed spectrum aan mediastemmen kan worden gehoord, houden anderen vol dat dit – vooral op bepaalde kerngebieden – juist een steeds smaller spectrum aan het worden
is. Enerzijds is dat een kwestie van definities: wanneer spreek je van
‘werkelijk verschillende’ mediastemmen? Anderzijds is dat een kwestie
van evaluaties: hoe veel is weinig?
Aan de basis ligt de kwestie van mediatechnologie en hoe ‘toegankelijk’ die is voor individuen en groepen. Daar kun je op twee manieren
naar kijken. De ene visie benadrukt een steeds grotere toegankelijkheid.
Gemiddelde burgers van oeso-landen hebben inderdaad toegang tot een
groot aantal middelen om hun ‘news and views’ kenbaar te maken aan
anderen. Internet, de elektronische snelweg en de multimediarevolutie
zijn veelgenoemde voorbeelden (hoewel de snelheid van algemene invoering daarvan in brede kring wordt overschat). Personal computers,
tekstverwerking en opmaak, elektronische printers, fotokopieer- en offset-machines maken het nu al relatief gemakkelijk om op een min of
meer professionele manier drukwerk te vervaardigen en te vermenigvuldigen. E-mail maakt het mogelijk dat op het moment zelf te verspreiden. Digitale tapes en platen, draagbare recorders hebben kleinschalige
audio- en videoproducties van goede kwaliteit binnen bereik gebracht.
Er is ontegenzeglijk een breed scala aan aanbieders.
De andere visie benadrukt echter een oligopoliseringstendens (beheersing door weinigen), en een geleidelijke drempelverhoging voor
toegang tot de grote verspreidingskanalen. Volgens dit gezichtspunt controleren steeds grotere conglomeraten de echte infrastructuur voor
informatie en communicatie. Databanken, elektronische nieuwsverwerking en grote drukkerijen vergen investeringen van vele miljoenen.
Er zijn ongelofelijk grote bedragen nodig om bijvoorbeeld een nieuw
dagblad te lanceren en aanloopverliezen te incasseren, alvorens mogelijk
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duurzaam een winstgevende ‘niche’ in de markt te kunnen vinden.
Er zijn ongelofelijk grote bedragen nodig om op nationale of internationale schaal toegang te krijgen tot satelliet en kabel, en dit ligt buiten het
bereik van groepen die niet een hele sterke positie in een financieel netwerk innemen. De productie van een belangrijke televisiespot kost tegenwoordig niet zelden een miljoen dollar, van een miniserie tien miljoen,
van een grote Hollywood-speelfilm honderd miljoen. Volgens sommigen
is het glas dus halfvol, volgens anderen is het daarentegen halfleeg (zie
voor Nederland: Van der Wurff & van Cuilenburg).
Het debat over mediaconcentratie bereikte in Noord-Amerika een
hoogtepunt in de vroege jaren tachtig, en vond een voortzetting in het
West-Europa van de vroege jaren negentig. Een van de eerste overzichten voor een breed publiek in de vs was het boek Who owns the media? –
Concentration and ownership in the mass communications industry. Het
werd samengesteld door Benjamin M. Compaine: uitvoerend directeur
mediastudies van het programma over Information Resources Policy aan
de Universiteit van Harvard. Het inventariseerde zo’n 35.000 tot 40.000
Amerikaanse media. Maar het kwam tot de conclusie dat het merendeel
van de markten werd beheerst door een veel kleiner aantal grote bedrijven. ‘Daarvan zijn er elf dominant bij de dagbladen, zestien in de omroep, zestien bij de tijdschriften, veertien bij de boekenuitgeverijen,
negen op de kabel en tien bij de filmdistributie.’
Omdat er onderling bovendien enige overlap tussen hen bestond,
werd de totale mediamarkt gedomineerd door niet meer dan 58 bedrijven, zo zei hij (p. 319 e.v.). Hij stelde drie soorten combinaties vast: verticale integratie (waarbij een uitgever bijvoorbeeld ook een distributeur
bezat, een drukker en een papierfabriek), horizontale integratie (waarbij een krantenconcern bijvoorbeeld ook een commerciële omroep
bezat), en samengaan met conglomeraten (waarbij niet-mediabedrijven
een aanzienlijk aandeel namen in mediabedrijven). Hij stelde dat deze
patronen niet erg verschilden van die welke in andere sectoren van de
economie werden aangetroffen, en dat er geen reden was tot grote ongerustheid. Ook al, zo voegde hij daar een aantal jaren later aan toe, omdat
nieuwe technologische ontwikkelingen de grenzen tussen de onderscheiden sectoren deden vervagen, en daardoor een krachtiger concurrentie uitlokten.
Lijnrecht tegenover deze ‘optimistische’ visie op het systeem stond de
‘pessimistische’ visie van een ander boek. Het heette The media monopoly,
met als ondertitel A startling report on the 50 corporations that control
what America sees, hears and reads. Het was geschreven door Ben Bagdikian, die later decaan werd van de Graduate School of Journalism aan de
Universiteit van Californië in Berkeley. Hij zei dat een steeds groter deel
van het Amerikaanse medialandschap overheerst werd door een steeds
kleiner aantal bedrijven, die bovendien steeds meer gelijksoortig materiaal aanboden. Daarbij zaten steeds meer bedrijven uit de bekende For-
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tune-lijst van vijfhonderd grootste ondernemingen: met inbegrip van
elektronische bedrijven, wapenproducenten, kernenergiebedrijven,
grondstoffenexploitanten en andere ondernemingen die grote en cruciale belangen hadden bij de nationale en internationale meningsvorming.
Volgens hem waren er bovendien veel over en weer aandeelhouder of
commissaris bij elkaar, en hadden ze verstrengelde financiële belangen.
Het boek gaf een groot aantal voorbeelden van directiebemoeienis
met redactiebeslissingen. Enerzijds door het blokkeren van onwelkome
publicaties van bovenaf, anderzijds door de steeds grotere invloed van
adverteerders. Er was volgens hem een duidelijke tendens aanwezig om
weinig kritische aandacht te besteden aan de zakenwereld, en des te
meer publiek verzet aan te moedigen tegen ‘overheidsbemoeienis’. Zelfs
al was dat wellicht niet de bewuste bedoeling, dan was dit toch ten minste een onbedoeld nevenverschijnsel.
Hij zette deze redenering later voort in een artikel. ‘Typerende beweringen over de vitaliteit van de mediamarkten hebben volgens mij twee
fundamentele tekortkomingen. De ene is dat het aantal, de omvang en
de indrukwekkende inkomsten van media gelijkgesteld worden aan
diversiteit en inhoudelijke rijkdom. Dat wordt volgens mij gedaan omdat
dit kwantificeerbaar is en bij de nationale verering van cijfers als onweerspreekbaar bewijs wordt geaccepteerd... De andere algemene tekortkoming is het negeren van één van de twee fundamentele processen die
massamedia met hun maatschappij verbinden.’ Advertenties speelden
naast het publiek een grote rol, zo zei hij. ‘De mediaproductie op het gebied van drukwerk, omroep en opnamen heeft een buitengewone omvang’, zo gaf hij toe. Maar slechts een zeer kleine groep had gemakkelijke toegang tot de media, en ‘de Amerikaanse media worden steeds
homogener naar inhoud en structuur’ (Journal of Communication).
Het aantal bedrijven dat het merendeel van de Amerikaanse mediamarkt in verschillende sectoren domineerde, werd door Bagdikian in de
eerste editie van zijn boek in 1983 becijferd op 50. Bij de tweede editie in
1987 was dit teruggelopen tot 29, bij de derde in 1987 al tot 23, bij de vierde zelfs tot 14. Bij de vijfde editie in 1997 was dit nog verder teruggelopen
tot 10, en bij de zesde in 2000 tot niet meer dan 9. Het ging daarbij vooral om General Electric, Viacom, Disney, Bertelsmann, Time Warner en
Murdoch; en verder om Sony, AT&T en Seagram (later Universal). Dat
waren inmiddels ook wereldwijd de dominante spelers: vijf van oorsprong Amerikaanse bedrijven, één Canadees, één Australisch, één Duits
en één Japans. Tot 1983 was de grootste fusie er een ter waarde van 340
miljoen miljoen dollar geweest, in 2000 had de fusie van AOL met Time
Warner een waarde van 350 miljard dollar. In 2002 werd bovendien een
verdere de-regulering en liberalisering van de Amerikaanse televisiemarkt aangekondigd.
Deze media droegen een zeer geflatteerde visie op de nationale en internationale verhoudingen uit, zo voegde Bagdikian daaraan toe. Geen
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enkel democratisch en geïndustrialiseerd kende een zo grote en bovendien nog steeds verder groeiende ongelijkheid. De voormalige Sovjet-dissident Anelauskas was op zijn beurt na tien jaar als balling in de vs zeer
teleurgesteld geraakt, en probeerde in een boek tot op de kleinste details
te laten zien dat de Amerikaanse droom voor minder bevoorrechten eerder een nachtmerrie was. Dit alles werd door de Hollywood glamour van
de media verborgen, zo zeiden zij. Ook de verpaupering elders in de wereld werd door de media goeddeels aan het oog onttrokken. Ondertussen was de hoeveelheid buitenlands nieuws bij de grote omroepen gehalveerd. cnn-sterverslaggever Peter Arnett voegde daar in 1998 in de
American Journalism Review aan toe, dat ‘internationale news coverage
in de meeste van de Amerikaanse mainstream kranten bijna het verdwijnpunt is genaderd’.
Het debat in Noord-Amerika liep in de late jaren tachtig nog door,
maar grofweg langs dezelfde lijnen. Begin jaren negentig dook het ook in
West-Europa opnieuw op, door een samenloop van omstandigheden:
het toenemende aantal allianties tussen grote mediabedrijven, de snelle
internationalisering en commercialisering van televisie, en beschuldigingen van machtsmisbruik tegen magnaten en conglomeraten. Twee overzichtsboeken waren bijvoorbeeld Die Medienmultis van Peter Muzik (een
Weense economische journalist), en Media moguls, merendeels geschreven door de hoogleraren Jeremy Tunstall (van de City University in Londen) en Michael Palmer (van de Sorbonne Nouvelle in Parijs).
Beide boeken wezen op het feit dat in elk van de vier grootste landen
van de Europese Gemeenschap rond de helft (soms iets meer, soms iets
minder) van de meest invloedrijke media in handen was van een handvol magnaten. Dit gold zowel voor de pers (tijdschriften en kranten, nationale en regionale, elite- en massabladen), als voor de audiovisuele
industrie (platen en films, commerciële radio en televisie). In Groot-Brittannië ging het daarbij bijvoorbeeld over Rupert Murdoch (die eerder uit
Australië kwam, en zich inmiddels in de vs gevestigd heeft), over Roy
Thomson en Conrad Black (allebei uit Canada), en natuurlijk over de
later roemrucht geworden Robert Maxwell.
In Frankrijk ging het onder meer over Bouygues, Hersant, Lagardère
(van Matra-Hachette) en de gebroeders Seydoux. In Duitsland ging
het over de families Bauer, Burda, Kirch, Mohn (Bertelsmann), Springer
en anderen. In Italië ging het over Agnelli (van Fiat), Benedetti (van
Olivetti), Berlusconi (van Standa, ac Milan en vele andere bedrijven), en
Gardini (van de Ferruzzi-groep). Sommige van die magnaten waren min
of meer ‘a-politiek’, anderen gebruikten hun mediamacht openlijk om
welomschreven politieke doelen naderbij te brengen. (Berlusconi werd
het duidelijkste voorbeeld, toen hij een eigen partij uit de grond stampte
en eerste minister werd.) Sommige van deze magnaten zijn inmiddels
van het toneel verdwenen, andere zijn erbij gekomen. Sommige hadden
torenhoge schulden, andere waren in staat aanzienlijke overwinsten te
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boeken. Die ze op hun beurt in staat stelden om (beter dan allerlei logge
nv’s) de kansen te grijpen die korte tijd voor het oprapen lagen: vooral
op het gebied van de commercialisering en internationalisering van televisie in Europa.
Japan kent soortgelijke tendensen. Het heeft een aantal grote producenten van media-hardware, maar daarentegen weinig grote producenten van media-software die ook aan gene zijde van de oceanen invloed
uitoefenen. Dit is eigenlijk alleen het geval op de gebieden van animatie
en video-games. Alles met elkaar kan er weinig twijfel over bestaan dat
de overweldigende meerderheid van de beperkte groep van mediabedrijven die transcontinentale invloed uitoefenen, haar thuisbasis heeft in de
vs, de G7-landen, en in de oeso. Het is hún wereldbeeld dat prevaleert in
de meeste mediaproducten die wereldwijd gedistribueerd worden. Een
eurocentrisch perspectief overheerst, vooral als we daarin ook de kolonistenstaten begrijpen die gedomineerd worden door bevolkingsgroepen van Europese afkomst.

Inkomstenbronnen van media: To be or not to be
Tot nu toe hebben we gezien dat de meest invloedrijke transcontinentale
media uit het Westen komen, maar we hebben het nog niet gehad over
de mogelijke economische invloeden op het wel of niet voorkomen van
bepaalde inhoudelijke formules. De bekendste gemeenplaats is dat een
medium kan bestaan als er een publiek voor is, maar dat is lang niet altijd
het geval. Er zijn heel veel publieksgroepen in de wereld waarvoor niet of
nauwelijks media bestaan, en er zijn ook interesses die nauwelijks door
media bediend worden. Dat heeft onder meer te maken met de inkomstenbronnen die beschikbaar zijn. Dat zijn er globaal drie: allereerst subsidies van regeringen of grote sociale instituties; ten tweede verkopen en
abonnementen; en ten slotte reclame.
Subsidies. Er zijn allerlei manieren waarop regeringen en grote sociale instituties bepaalde media financieel kunnen begunstigen. Rechtstreeks: door ze op te nemen in hun eigen organisatorische raamwerk en
budget. Dat was vaak het geval in totalitaire staten: zowel van rechts/fascistische, als van links/communistische signatuur. Maar het kan ook indirect: door bepaalde gunstige omstandigheden te creëren voor hun economisch functioneren (door bepaalde van hun kosten voor faciliteiten
stilzwijgend over te nemen, door ze ‘automatisch’ aan grote hoeveelheden abonnementen te helpen, enzovoort). Dit was vaak het geval in
West-Europese landen, waar politieke partijen, vakbonden, religieuze
organisaties en soortgelijke ‘zuilen’ hun eigen media begunstigden. Geleidelijk aan hebben de meeste grote westerse media echter dergelijke
openlijke ideologische bondgenootschappen steeds meer naar de achter-
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grond verdrongen, en zijn ze zich veeleer uitsluitend op de zogenoemde
‘vrije’ markt gaan richten.
Er heeft daarbij overigens ook binnen de westerse wereld lange tijd
één opvallende uitzondering bestaan, waarbij media min of meer rechtstreeks op de overheidsbegroting stonden. Dat waren de media voor wat
wel ‘culturele diplomatie’ (in de breedste betekenis van het woord) is genoemd. Landen en landengroepen probeerden daarbij hun wereldbeeld
en ‘way of life’ overzee uit te dragen, niet alleen door culturele centra en
manifestaties in het buitenland, maar ook door boeken, tijdschriften en
films. Wat betreft het nieuws waren de radiozenders op de korte golf
(hoge frequentie, lange afstand) vaak van groot belang, met name in
‘verre buitengebieden’. Het was het eerste medium dat zonder obstakels
over grenzen en oceanen heenreikte.
Toen deze technologie in het interbellum ter beschikking kwam,
zagen grote mogendheden al snel dat dit een nuttig voorlichtingsinstrument kon zijn – zowel in tijden van oorlog als van vrede. Er werden
speciale lichamen voor gevormd, die nominaal als publieke omroepen
werden beschouwd, maar in feite onder wat strenger toezicht stonden.
Om voor de hand liggende redenen liepen de koloniale mogendheden
hierbij voorop. Groot-Brittannië kreeg zijn bbc World service, Frankrijk
zijn Radio France International, en ons eigen land zijn Radio Nederland
Wereldomroep.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog, en vervolgens gedurende de
Koude Oorlog nam de woordenstrijd in de ether buitensporige vormen
aan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken financierde
bijvoorbeeld via het us Information Agency de Voice of America. Daarnaast bestonden er media van het Pentagon en van de cia. De communistische landen hadden op hun beurt Radio Moskou, Radio Peking, Radio
Hanoi en Radio Havana. De laatste jaren zijn er ook pogingen om zoiets
met satelliettelevisie te doen (bijvoorbeeld met de zender Martì, gericht
op Cuba). Maar door de verbreiding van commerciële satelliettelevisie is
dit goeddeels overbodig geworden. Bij de ineenstorting van het Oostblok
heeft de ontvangst van (vooral commerciële) buitenlandse zenders in
het grensgebied (van Oost-Duitsland tot Albanië) duidelijk een rol gespeeld.
Verkoop en abonnementen. De meeste ‘gewone’ media hebben echter
verkoop en abonnementen als hun meest zichtbare inkomstenbron.
Uiteraard zijn sommige publieksgroepen daarbij interessanter dan andere. Enerzijds hangt dit af van hun koopkracht, anderzijds van het nut dat
‘goede’ informatie voor hen heeft. De meeste onderzoekingen maken op
de een of andere manier een onderscheid tussen prestigieuze (kwaliteits-,
elite-) en populaire (kwantiteits-, massa)media. Maar net als het oude
socio-economische onderscheid tussen upper en lower class bleek dit te
grof. Het werd geleidelijk aan vervangen door een onderscheid tussen
upper, middle en lower class; of zelfs upper, upper-middle, lower-middle
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en lower. Hoewel het klassenonderscheid tussen mediapublieken hieraan
niet helemaal parallel loopt, kan het nuttig zijn in dit opzicht een onderscheid te maken tussen ten minste vier soorten mediapublieken: een
zaken-, elite-, algemeen en ‘ordinair’ publiek.
Eén kernpubliek van de media (en vooral van de nieuwsmedia) wordt
gevormd door de financiële en zakenwereld: die vaak niet als zodanig
geïdentificeerd wordt in de literatuur, maar in deze sector een onevenredig groot gewicht heeft. Om voor de hand liggende redenen hebben handelaars en investeerders een groot belang bij snelle en accurate informatie. Enkele van de best-voorziene en best-geïnformeerde media in de
wereld zijn dan ook zakenmedia. Dit geldt voor de lucratieve financiële
on-line services van enkele van de grote algemene persbureaus, maar
ook voor gespecialiseerde nieuwsagentschappen zoals Bloomberg. Het
geldt ook voor een breed scala aan ‘insider’ nieuwsbrieven. Een kwart (!)
van alle Amerikaanse correspondenten overzee werkt bijvoorbeeld niet
voor algemene maar voor financiële nieuwsdiensten.
De financiële en zakenmedia nemen een zeer prominente plaats in
binnen het gehele mediaspectrum. Denk aan kranten zoals de Amerikaanse Wall Street Journal (die niet minder dan twee miljoen exemplaren per dag verkoopt in de vs, en nu ook edities heeft voor Europa en
Azië), de Britse Financial Times (en het Nederlandse Het Financieele Dagblad). Denk ook aan nieuwsmagazines als het Amerikaanse Business
Week, de Britse Economist, de Far Eastern Economic Review uit Hongkong
(het belangrijkste Engelstalige nieuwsmagazine van Oost-Azië); aan tijdschriften als de Amerikaanse Forbes en Fortune magazines, het Duitse
Capital en het Franse L’Expansion, of het Nederlandse Financieel Economisch Magazine en verschillende andere. Soortgelijke bladen worden gepubliceerd in alle G7- en oeso-landen, en hebben vaak grote invloed op
de alledaagse besluitvorming.
Het tweede type mediapublieken wordt gevormd door de ‘elite’ in bredere zin. De elitemedia noemen zich vaak ‘kwaliteits’media, maar kunnen
ook beschouwd worden als ‘prestigieuze’ media. Zij mikken op dát deel
van het publiek dat zich actief betrokken voelt bij het openbare leven.
Hiertoe behoren veel van bekende dag- en weekbladen. Op radio en televisie geldt dit voor de ‘gedegener’ actualiteitenrubrieken en talkshows.
Het derde type mediapubliek wordt gevormd door ‘het publiek’ in bredere zin, zoals dat bediend wordt door niet erg intellectuele, maar overigens relatief fatsoenlijke media. Nederlandse voorbeelden zijn De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Het is nuttig deze te onderscheiden van
de uitgesproken ‘vulgaire’ media die men in sommige buitenlanden kent,
en die aan sensatieverhalen de voorrang geven boven correcte berichtgeving. Schijnheilige aandacht voor ‘seks en geweld’, maar ook chauvinisme en xenofobie spelen een grote rol. Voorbeelden zijn de Amerikaanse
National Enquirer, de Britse Sun en het Duitse Bild. Zij kunnen een reusachtige oplage en omzet halen, en enorm ‘stemming maken’ voor of
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tegen iets – vooral bij grote crises. Maar hun directe invloed in het buitenland is in het algemeen gering.

Reclame en het ‘Umfeld-effect’
Er wordt zoals gezegd veel beweerd dat ‘het publiek’ de belangrijkste inkomstenbron van de media is. Dit is een zeer wijdverbreid misverstand:
het is eenvoudig niet waar. Reclame-inkomsten zijn vaak de belangrijkste inkomstenbron, zij het dat de proporties verschillen. Bij veel dag- en
weekbladen zorgt reclame voor vijftig tot zestig procent van de inkomsten. Voor veel geïllustreerde tijdschriften is het zeventig tot tachtig procent. In de Amerikaanse omroep is het negentig tot honderd procent. Bij
de Europese radio en televisie is dat minder, maar is eveneens een verschuiving van publieke naar commerciële omroep aan de gang. Over het
geheel genomen vormt reclame dus steeds meer de belangrijkste inkomstenbron van de media in de wereld, ook van die welke zich met nieuws
bezighouden.
Voor 2000 werden de wereldwijde reclame-uitgaven geschat op 460
miljard dollar. De grootste adverteerders ter wereld zijn bedrijven als
Procter & Gamble en Unilever, die elk vele miljarden per jaar aan reclame uitgeven. Volgens een voorspelling van het grote internationale bureau McCann zullen Amerikanen rond 2020 per hoofd van de bevolking
waarschijnlijk zo’n 2.300 dollar per jaar aan reclame uitgeven, WestEuropeanen 1.100 en Oost-Europeanen 600. Zelfs het laatste bedrag is
hoger dan het totale inkomen van een groot deel van de wereldbevolking
op dit moment (Adformatie). Het grootste deel van dat bedrag wordt
uitgegeven aan media, zal het budget van bepaalde soorten media en
‘formules’ versterken, en andere soorten media en ‘formules’ niet. Het
bepaalt dus mede welke media in de wereld kunnen bestaan, en welke
niet.
Daaruit vloeit dan tevens de vraag voort of dit reclamegeld invloed
heeft op de vorm van het medialandschap. Het gebruikelijke antwoord is
nee. Adverteerders zouden alleen geïnteresseerd zijn in het bereiken van
een zo groot mogelijk publiek, punt uit. Maar dat is opnieuw wat al te
simpel gesteld. Er zijn natuurlijk allerlei soorten mediareclame: kleine
advertenties, lokale en nationale campagnes. De twee eerste soorten
hebben meestal slechts een geringe invloed, de laatste iets meer. Er zijn
ook allerlei soorten media: dagelijkse en wekelijkse nieuwsbladen, geillustreerde tijdschriften, commerciële televisie. Bij de twee eerste soorten is de adverteerdersinvloed gering, bij de laatste wat groter (zie ook:
Neijens).
Reclamemakers leggen meestal vier criteria aan bij de besluiten om
hun advertenties bij deze of gene media te plaatsen. Het eerste criterium
is de pure omvang van het publiek dat bereikt wordt. Hieruit vloeit een
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tendens voort om ‘ggd’- (Grootste Gemene Deler) media te kiezen. Het
tweede criterium is de koopkracht van het publiek dat bereikt wordt. Dit
neigt ertoe om de wat ‘chiquere’ media en formules te bevoordelen. Het
derde criterium is de specificiteit van het publiek. ‘Special interest’publieken zijn een interessante doelgroep voor ‘special interest’-adverteerders. Het vierde criterium is het ‘Umfeld’ (reclame-Duits voor de
redactionele ‘omgeving’). Dit leidt ertoe dat consumptiegerichte media
en formules het meeste adverteerdersgeld krijgen, dat ze een soort financiële premie ontvangen.
Op het eerste gezicht houden deze vier factoren elkaar in evenwicht.
Maar bij nadere beschouwing blijken zij te leiden tot de oververtegenwoordiging van bepaalde media en formules binnen het wereld-medialandschap, en de ondervertegenwoordiging van andere. De ‘ggd’-media
neigen er bijvoorbeeld vaak toe om in hun kerngedeelten ‘het serieuze
politieke debat’ te mijden. De nadruk op ‘chique’ media en formules leidt
tot een ondervertegenwoordiging van ‘lagere’ klassen en etnische ‘minderheden’ in het totale spectrum. ‘Special interest’-publieksgroepen worden vooral benaderd als potentiële kopers, niet zomaar als een willekeurige categorie. Ouderen werden bijvoorbeeld lang genegeerd door
media, omdat ze lang ‘te weinig geld uitgaven’ (een situatie die inmiddels aan het veranderen is). Datgene wat ik het ‘Umfeld-effect’ noem, ten
slotte, leidt tot een krachtige coöptatie van zuiver hedonistisch georiënteerde media en formules, en tot het wegpoetsen van ‘sociale’ problemen.
Het gecombineerde effect van deze verschillende mechanismen is
duidelijk zichtbaar in de gemiddelde kiosk (vooral in de sterke overeenkomsten tussen glossy magazines) en bij commerciële televisie (vooral in
de sterke overeenkomsten in ‘prime time’-programmering). Uit deze
domeinen, aldus sommige critici, zijn veel vormen van serieuze reflectie
verbannen en is merendeels ‘gedachteloos’ amusement overgebleven.
Deze coöptatiemechanismen hebben een zekere invloed op het medialandschap van ontwikkelde landen, maar een nog grotere invloed op
het medialandschap van ontwikkelingslanden. Als grote bedrijven actief
worden op markten in de derde wereld, brengen ze vaak bepaalde reclamebureaus mee, die op hun beurt bepaalde oude en nieuwe media en
formules coöpteren. ‘Er is gezegd dat transnationale ondernemingen de
‘‘culturele ecologie’’ van een land kunnen veranderen, door een groter
aandeel in het eigendom van media, en het binnendringen van buitenlandse reclame’ (Mowlana).
Veel van de nieuwe (met name audiovisuele) media in ontwikkelingsgebieden lijken dan ook de waarden van ontwikkelde gebieden uit te
dragen, aldus critici, dat wil zeggen: individuele vereenzelviging met de
consumptiemaatschappij en met opwaartse mobiliteit. Vaak schaadt dit
niet alleen het ontwikkelingsproces, zo voegen ze daar dan aan toe, maar
bevordert het ook verdergaande migratie: aan de ene kant van mensen
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die mede met gemeenschapsgeld hoog zijn opgeleid (‘brain drain’), en
aan de andere kant van ongeschoolden die een semi-legale onderklasse
vormen in de metropolen.

Voorbeeld: reclame en tabak
Volgens critici worden actuele en potentiële adverteerders stilzwijgend
ontzien door bepaalde media die sterk van reclame afhankelijk zijn, en
worden hun produkten en de effecten ervan vaak sterk geflatteerd weergegeven (met name bij commerciële tv en in glossy magazines). Dit zou
een globale invloed hebben op de beeldvorming en censuur inzake gezondheid en gezondheidsrisico’s samenhangend met uiteenlopende producten als auto’s, alcohol, geneesmiddelen, tabak, voedsel en dergelijke:
zowel in drama als in feitelijk nieuws (zie ook hoofdstuk 10).
In dit verband is het nuttig eens te kijken naar de uiterst langzame
evolutie van mediaberichtgeving over roken. Al in 1954 publiceerde het
Amerikaanse Kanker Genootschap de resultaten van een studie onder
niet minder dan 187.000 mannen. Daaruit kwam eenduidig naar voren
dat rokers een hogere kans hadden op jongere leeftijd aan een ziekte te
overlijden, en vijftienmaal zoveel kans hadden te overlijden aan longkanker. Er stierven jaarlijks zesmaal zoveel mensen aan roken dan aan
verkeersongelukken. In de loop van de volgende decennia overleden verscheidene miljoenen Amerikanen aan de gevolgen van roken, maar de
media waren uiterst terughoudend in de berichtgeving daarover. Schokkende beelden werden zelden of nooit getoond, terwijl tabaksfabrikanten tien miljard dollar uitgaven aan rookbevordering – een budget dat
nooit eerder voor enigerlei product was gehaald.
Omroepen bevalen hun scenarioschrijvers uitdrukkelijk om roken altijd met helden en plezier te associëren, nooit met slachtoffers en ziekte.
Toen tabaksreclame uiteindelijk in 1970 toch van televisie werd verbannen, verschoven de budgetten naar de pers. Alleen de Reader’s Digest
en de New Yorker weigerden tabaksreclame. R.C. Smith keek voor de
Columbia Journalism Review naar de volgende zeven ‘vette’ jaren, en concludeerde: ‘In de tijdschriften die tabaksreclame accepteerden kon ik in
meerdere jaren geen enkel artikel vinden dat de lezers duidelijk maakte
wat de aard en omvang van de medische en sociale ontwrichting waren
die door de gewoonte van het sigarettenroken werd aangericht.’
Elisabeth Whelan leverde regelmatig bijdragen over gezondheidszaken aan vrouwenbladen, en meldde dat redacteuren haar geregeld
met zoveel woorden gezegd hadden ‘níet over tabak te schrijven’. Toen ze
later tien van de belangrijkste bladen benaderde om tóch over het onderwerp te publiceren, weigerden ze de een na de ander: Cosmopolitan,
Harper’s, Ladies’ Home Journal, Mademoiselle, Ms., McCall’s, Redbook,
Seventeen, Vogue en Working Woman. Toen het alternatieve blad Mother
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Jones tóch over het onderwerp schreef, zegden tabaksfabrikanten hun
advertenties op. Zelfs grote nieuwsweekbladen als Time en Newsweek
toonden zich uiterst terughoudend. Ben Bagdikian, aan wie ik sommige
van deze gegevens ontleen, voegt eraan toe dat zelfs de kranten het niet
zo vreselijk veel beter deden. In 1980 waren er volgens hem ‘nog steeds
méér berichten in de dagbladpers over de oorzaken van influenza, polio
en tuberculose dan over de oorzaak van één op de zeven overlijdens in
de vs’.
Het gevolg van dit breed gevoerde redactiebeleid was ‘dat opiniepeilingen van Gallup, Roper en Chilton in 1980 aan het licht brachten dat
30% van het publiek niet op de hoogte is van het verband tussen roken,
hart- en vaatziekten; dat 50% van de vrouwen niet weet dat roken tijdens
de zwangerschap de kans op een doodgeborene of miskraam vergroot;
dat 40% van de mannen en vrouwen geen idee had dat roken 80% van
de 98.000 longkanker-doden per jaar veroorzaakt; en dat 50% van de
teenagers niet wist dat je aan roken verslaafd kunt raken’.
De journalist Peter Taylor geeft soortgelijke voorbeelden inzake
Groot-Brittannië. Hij berichtte ook over het lot dat een documentaire
trof, die hij voor Thames Television maakte. In ‘Death in the West – the
Marlboro story’ werden zes échte cowboys opgezocht en geïnterviewd,
die allemaal zware rokers waren geweest en in verschillende stadia bezig
waren te sterven aan longemfyseem. De uitzending maakte grote indruk, maar de Philip Morris Company (die bij de reclame voor het merk
Marlboro eveneens cowboys gebruikt) kreeg via de High Court in Londen voor elkaar dat de film nóóit meer opnieuw vertoond of verkocht
mocht worden. De zaak leefde pas vijf volle jaren later weer op, toen een
anti-tabaksactivist in Californië een kopie van de videotape kreeg toegestuurd in een ‘pakje-zonder-afzender’ en een lokale zender zover kreeg
het betreffende programma tóch uit te zenden. Pas toen werd het onderwerp hier en daar opgepikt door omroepen in binnen- en buitenland (zie
Taylor, The smoke ring).
Ik hoorde pas veel later dat de film ook geruime tijd ‘op de plank’ had
gelegen bij een bekende actualiteitenrubriek van de Nederlandse televisie, maar dat die het niet had aangedurfd deze uit te zenden. Het item
belandde via een omweg bij een andere actualiteitenrubriek, die (veel
later) besloot om het toch uit te zenden. Toen ik de volgende dag contact
met hen opnam om een kopie of een tekst te vragen, bleek dat advocaten
van Philip Morris mij al voor waren geweest, en dat iedere medewerking
geweigerd werd. Pas een tijdje later kreeg ik toch een kopie te pakken. Dit
alles illustreert dat de macht van dergelijke bedrijven in voorkomende gevallen niet moet worden onderschat, en dat dit zelfs invloed kan hebben
op verslaggeving door onafhankelijke media. Ondertussen sterven in Nederland nog steeds dertigduizend mensen per jaar aan de gevolgen van
tabaksgebruik, dat wil zeggen ruim twintigmaal zoveel als in het verkeer.
Nu het opinieklimaat overigens de laatste jaren in de ‘eerste wereld’
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toch is omgeslagen, hebben Amerikaanse en Britse tabaksbedrijven
grote reclame-, marketing- en promotiecampagnes gestart in de nieuwe
commerciële media van de tweede en derde wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat – als de trends die zich nu aftekenen zich
doorzetten – het aantal doden als gevolg van tabaksgebruik wereldwijd
in de komende kwart eeuw zal oplopen tot tien miljoen per jaar. Alleen
hun huidskleur verandert: slechts 30% zal nog ‘blank’ zijn, 70% zal
voortaan ‘niet-blank’ zijn.

Economie en waarden
De laatste vraag is of de wereldwijde export van het westerse mediamodel, van westerse media-organisaties, van formules en nieuws, een
‘waardevrij’ of een ‘waardegebonden’ verschijnsel is. En in hoeverre westerse waarden universeel (voor iedereen en altijd) geschikt zijn, danwel
corresponderen met een specifieke ontwikkelingsfase en specifieke
plaats binnen het wereldsysteem.
Zoals Wallerstein en anderen hebben laten zien is in de loop van de
laatste vijf (of tien, of meer) eeuwen geleidelijk aan een wereldsysteem
ontstaan dat bestaat uit verschillende ‘lagen’ van centra en periferieën.
Dit economische wereldsysteem raakte bovendien vervlochten met het
politieke systeem van ‘natiestaten’. Daarbij werden nauwkeurige grenzen getrokken, ingewikkelde stelsels van wet en bestuur afgekondigd, en
vooral staatsburgerschap gedefinieerd. In wezen kwam het er daarbij op
neer dat voor eeuwen werd vastgelegd wie er in de wereld een ‘have’ of
een ‘have not’ zou zijn.
Volgens sommige auteurs ontwikkelden de centra en subcentra zich
door meer energie en talent, maar zouden de periferieën en subperiferieën automatisch volgen. Volgens andere auteurs raakten de eersten en
de laatsten aaneengesmeed in een gecompliceerd systeem van ongelijke
ruil, dat sommigen verrijkt en anderen verarmt: zowel materieel als cultureel. In hun opvatting zal het voor een aantal (grote agrarische) landen van de derde en tweede wereld niet eenvoudig zijn de eerste wereld
binnen het kader van de huidige spelregels eenvoudigweg ‘in te halen’ –
ondanks de schijn van het tegendeel.
Iedereen is het er overigens over eens dat de sterkste machten in de
wereld sinds twee eeuwen achtereenvolgens Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn geweest. Beide nemen een zeer specifieke positie binnen de ‘gematigde’ klimaatzone in, ter weerszijden van de Atlantische
Oceaan. Als eilandengroep en bijna-continent stonden beide enigszins
terzijde van het wereldtoneel en van het voortdurende strijdgewoel op
het Euraziatische continent. Geen enkele buitenlandse invasie tastte in
de jongste periode hun territorium aan, onderbrak hun gestage groei, of
de integratie van gediversifieerde lokale en regionale economieën in een

66

we l k e z i j n d e s m a a k m a k e n d e m e d i a i n d e we re l d ?

nationale economie. Beide werden tevens grote zeevarende mogendheden, die de opkomende wereldhandel domineerden. Groot-Brittannië
bouwde het grootste formele imperium uit de wereldgeschiedenis op. En
daarna bouwden de Verenigde Staten het grootste informele imperium
uit de wereldgeschiedenis op.
Rondom de beide wereldoorlogen verschoof het centrum van de wereldwijde kapitaalsaccumulatie van de City van Londen naar Wall Street
en Lower Manhattan in New York. De bevoorrechte positie van de ‘AngloAmerikanen’, zo zeggen veel wereldsysteem-theoretici, resulteerde
tevens in een lage graad van sociale conflicten en een hoge graad van
politieke stabiliteit. Geen van beide landen kende in de laatste honderd
jaar massale opstanden of een radicale omwenteling. Daarom delen de
Verenigde Staten en Groot-Brittannië meer dan hun taal alleen, aldus
deze redenering, ze delen een zeer specifieke set van culturele waarden:
de waarden van de wereldhegemonie.
Aanvankelijk werden deze waarden niet gedeeld door de rest van de
westerse wereld. Maar geleidelijk aan breidde het dominante netwerk
zich verder uit, bijvoorbeeld naar voormalige Engelse kolonistenstaten,
en naar enkele kleinere landen op het Europese continent. Grotere landen op het Europese continent zoals Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en
Italië probeerden achtereenvolgens de mondiale status quo aan te vechten. Ze slaagden daar niet in, maar werden vervolgens wel de een na de
ander tot hetzelfde systeem toegelaten. Net als Japan en – nog korter geleden – een aantal kleinere landen op de ‘Pacific Rim’.
Maar wat waren dan wel die ‘kernwaarden’ van de Verenigde Staten
en Groot-Brittannië, die geleidelijk aan werden overgenomen door de
andere landen die tegenwoordig tot de G7 en de oeso behoren? Wat
waren de kernwaarden die ook in hun cultuur, media en nieuwsgaring
doorwerkten? En in welke mate zijn diezelfde waarden steeds functioneel voor andere landen die zich (nog) buiten de ‘gouden kring’ bevinden?
Economische waarden: vrij ondernemerschap en een vrije markt. Volgens sommigen leidden deze economische waarden tot de economische
voorsprong, volgens anderen zijn ze er (tevens) de neerslag van. De
meeste westerse landen bouwden hun economie aanvankelijk op als protectionisten, en bekeerden zich pas tot de vrijhandel toen ze ‘klaar waren’
om de concurrentieslag aan te gaan. Niet-westerse landen worden nu
vaak in de wereldmedia gekritiseerd als ze te veel protectie of regulatie
toepassen, of lijken toe te passen. Hun wordt voorgehouden dat de ongelimiteerde toepassing van vrije en onbelemmerde handel al hun problemen vanzelf zal oplossen. Sommigen zijn daar echter niet meteen van
overtuigd, en wijzen op Rusland en Mexico waar het aangekondigde
‘Wirtschaftswunder’ tot nu toe is uitgebleven (of zich heeft beperkt tot
een kleine stedelijke laag).
Sociale waarden: individualisme en sociale mobiliteit. Volgens sommi-
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gen droegen deze sociale waarden bij tot de opkomst van goedverdienende en ‘verdienstelijke’ middenklassen, volgens anderen zijn zij (tevens) de weerslag van een meritocratische ideologie. De koloniale
droom en vervolgens ook de kolonistendroom (‘the American dream’)
hadden bijvoorbeeld succes onder zéér bepaalde omstandigheden:
namelijk ongelimiteerde ‘toegang’ tot land en hulpbronnen, waarvan gezegd werd dat ze aan niemand toebehoorden en dus ‘voor het oprapen’
lagen. Het denkbeeld dat een ondernemende enkeling ook tegenwoordig altijd en overal ‘vooruit kan komen’ door het eenvoudigweg te willen,
is echter nogal misleidend. Het is waar dat ontwikkelde landen veel
talentvolle mensen en veel winstgevend kapitaal uit ontwikkelingslanden hebben aangetrokken (en zonder mokken toegelaten). Maar het is
naïef (en zelfs contraproductief) om te suggereren dat een dergelijke
mobiliteit alle problemen van armere mensen in de steden en op het
platteland van de wereld kan oplossen.
Politieke waarden: pragmatisme en ‘gematigdheid’. Volgens sommigen
hebben politieke waarden geleid tot politieke stabiliteit, volgens anderen
zijn zij (tevens) de neerslag van politieke (sociale, economische) superioriteit. De democratische regeringsvorm van Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten werd niet alleen voorafgegaan door, maar viel lange
tijd samen met massale uitbuiting en onderdrukking. Hetzelfde geldt
voor veel andere democratische landen. Nu hun hegemonie vrijwel onaantastbaar is geworden, manen zij anderen om alleen nog maar ‘vreedzaam’ veranderingen na te streven. Dat kan enerzijds als erg menslievend gezien worden, maar anderzijds ook als enigszins schijnheilig. Het
zou ons niet moeten verbazen dat andere groepen ietwat andere denkbeelden hebben over wat rechtvaardig is, over hoe dringend veranderingen nodig zijn, en hoe aanvaardbaar de huidige wereldorde is.
Life-style waarden: materialisme en persoonlijke autonomie. Volgens
sommigen leidde het respect voor deze life-style waarden tot een ‘better
way of life’, volgens anderen zijn ze (tevens) gewoon de neerslag van de
consumptiemaatschappij. Materiële doelen spelen een centrale rol in ons
leven, spirituele doelen zijn steeds marginaler. Sociale identiteit wordt
gedefinieerd door consumptiepatronen. Het collectief, de natie, de etnische groep, de sociale klasse, de omgeving, kunnen géén dwingende
aanspraken doen gelden op het individu. De uitgebreide familie kromp
ineen tot het kerngezin en éénoudergezin. Huwelijken en scheidingen
worden minder sociaal gesanctioneerd, en ‘seriële monogamie’ is gebaseerd op romantische impulsen. De seksualiteit is allereerst gericht op de
lust, niet zozeer op de voortplanting. Daar is niets op tegen, behalve als
dat alles de maatstaf wordt om de samenlevingsvormen van andere culturen aan af te meten, en ze belerend tegemoet te treden.
Ideologische waarden: wij hebben geen ideologie. De meeste burgers van
de meeste westerse landen – en dat geldt ook voor veel journalisten – zijn
er in het diepst van hun hart van overtuigd dat hun maatschappij niet al-
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leen het hoogtepunt belichaamt van de beschavingsgeschiedenis tot nu
toe, maar ook dat die maatschappij volop bereid is anderen te helpen dat
stadium zo spoedig mogelijk te bereiken. Dat de westerse wereld door
sommigen mede verantwoordelijk wordt gehouden voor het ontstaan
van de huidige ongelijkheden of zelfs voor de bestendiging daarvan,
komt hen als gezocht voor. Toch zijn er heel wat prominente journalisten
en intellectuelen uit de derde wereld die die overtuiging niet alleen zijn
toegedaan, maar ook bij herhaling hebben onderbouwd. Denk aan
Latijns-Amerikaanse auteurs als Gabriel García Márquez en Eduardo Galeano, naast vele anderen.
Veel mensen menen dat de denkbeelden van de politieke hoofdstroom in het Westen niet op ideologie zijn gebaseerd, maar uitsluitend
op ‘wetenschap’. En dat alleen de uiterste rechter- en de uiterste linkervleugel in de eerste wereld door ideologie worden gedreven, net als
velen in de tweede en derde wereld. Dit is echter juist het kenmerk van
iedere effectieve ideologie: dat zij zichzelf niet als ideologie verstaat,
maar dat zij zichzelf ‘naturaliseert’ als vanzelfsprekend ‘gezond verstand’. Het is onmogelijk om ‘geen’ ideologie te hebben: dat zou het onmogelijk maken om onze plaats te bepalen in de wereld, de geschiedenis
en de maatschappij. We komen op deze thematiek terug in hoofdstuk 8.
Dit alles geldt natuurlijk ook voor journalisten. De Amerikaanse communicatiewetenschapper Michael Schudson citeert in dit verband Jack
Newfield, die het als volgt samenvatte: ‘De mannen en vrouwen die de
technologische giganten van de media controleren zijn geen onvooringenomen, neutrale computers. Ze hebben wel degelijk een mind-set.
Ze hebben welomschreven leefwijzen en politieke waarden, die verborgen liggen onder de retoriek van objectiviteit. Die waarden zijn door de
Times, door ap, door cbs organisch vastgelegd... in hun bedrijfsbureaucratie. Tot die onuitgesproken – maar organische – waarden behoren een
geloof in sociaal kapitalisme, God, het Westen, Puritanisme, de Wet, het
gezin, eigendom, het meerpartijensysteem, en – wellicht het allerbelangrijkst – het denkbeeld dat alléén geweld dat door de [onze] Staat gebruikt wordt, verdedigbaar is. Ik kan geen enkele correspondent bij het
Witte Huis bedenken, of televisiecommentator die deze waarden niet
deelt. Maar tegelijkertijd geldt: wie legt er niet de nadruk op dat hij volledig objectief is?’
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4 Wie zijn journalisten
en hoe werken ze?
de sociologie van ingewijden en
buitenstaanders

Cultuur is ‘de theorie waaraan een inheemse actor refereert bij
het interpreteren van het niet-vertrouwde of dubbelzinnige, bij
de interactie met vreemden (of bovennatuurlijken), en in andere
settings weg van de vertrouwdheid van de alledaagse wereldse
levenssfeer; en waarmee hij het toneel schept waarop het spel
van het leven gespeeld wordt...
Maar houdt daarbij in de gaten dat de ‘‘theorie’’ die die
actor over zijn cultuur heeft, in hoge mate onbewust kan zijn –
net als de theorie van zijn taal. Actoren volgen regels waarvan
ze zich niet helder bewust zijn, en nemen daarbij een
‘‘buiten’’wereld aan die ze in feite met hun cultureel gekleurde en
gevormde mentale patronen gestalte hebben gegeven. We kunnen
zien dat niet ieder individu daarbij precies dezelfde theorie over
de culturele code deelt, dat niet ieder individu elke sector van de
cultuur kent... elk heeft een afwijkende versie van de code.
Cultuur is volgens deze opvatting niet zomaar een
verzameling van symbolen die door de beschouwer
bijeengevoegd worden, maar een kennissysteem dat beperkt en
gevormd wordt door de manier waarop het menselijk brein
informatie vergaart, ordent en verwerkt en zo ‘‘interne modellen
van realiteit’’ schept.’
R. Keesing, ‘Theories of culture’, Annual Review of
Anthropology, 3, pp. 73-79.
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Journalisten, intellectuelen en bijvoorbeeld kunstenaars zijn ‘cultureel’ in
een meervoudige betekenis van het woord: ze behoren tot een bepaalde
cultuur, subcultuur en professie. Toch zien velen zichzelf juist als bovenof buitencultureel, als een ‘freischwebende Intelligenz’, een soort sociale
laag die nergens bijhoort en (dus) vrij is van vooringenomenheden.
Andere groepen zoals middenstanders en boeren zouden inderdaad
een specifieke positie innemen en specifieke aspiraties belichamen die in
hun opvattingen over de wereld doorwerken, maar de ‘intelligentsia’ zou
eenvoudig in staat zijn deze scheidslijnen van cultuur en klasse, tijd en
plaats geestelijk te overstijgen. Daarom wordt het voor journalisten ook
niet moeilijk of onmogelijk geacht over andere culturen te moeten berichten. Daar zou slechts wat extra energie en intelligentie voor nodig zijn.
Dit gaat natuurlijk voorbij aan het feit dat we meestal een bepaald
wereldbeeld geïnternaliseerd hebben, en daarin deels gevangen zitten.
De sociologen Peter Berger en Thomas Luckmann schrijven daarover:
‘Het ontogenetische proces waardoor dit teweeggebracht wordt is socialisatie, wat omschreven kan worden als de alomvattende en samenhangende binnenvoering van het individu in de objectieve wereld van een maatschappij of sector daarvan. Primaire socialisatie is de eerste socialisatie
die een individu tijdens de kindertijd ondergaat, en waardoor hij een lid
van de maatschappij wordt. Secundaire socialisatie is elk daaropvolgend
proces dat het reeds gesocialiseerde individu binnenvoert in nieuwe sectoren van de objectieve wereld van zijn maatschappij’ (pp. 151, 153).
Journalisten hebben dan ook enerzijds (net als alle andere mensen)
de beschaving, het taalgebied, het land, de etnische groep, de klasse,
de generatie en het geslacht geïnternaliseerd waartoe zij behoren; en
aan de andere kant hun status als objectieve ‘kennisverzamelaars’ en
‘nieuwsgaarders’. Natuurlijk kunnen ze heel wel tegen de stroom inzwemmen: de hele tijd een beetje, of af en toe heel hard. Maar ze kunnen
niet zomaar hun sociale identiteit afleggen als een stel oude kleren. Het
zou er veeleer op lijken dat ze hun hele huid moeten afleggen; een uiterst
pijnlijk proces, dat vrijwel nooit totaal tot een goed einde te brengen valt.

Primaire socialisatie: cultuur
Journalisten zijn en blijven dus (net als andere mensen) onder alle omstandigheden ‘(sub)cultureel’, en dit stuurt hun ontmoeting met mensen
uit andere culturen krachtig in een bepaalde richting. Communicating
with strangers is nu eenmaal moeilijk, zo stellen de antropologen William
B. Gudykunst en Young Yun Kim vast in hun gelijknamige boek. We moeten daarbij namelijk steeds een achttal zaken in het oog houden:
1 communicatie is een symbolisch proces;
2 het is een proces waarbij boodschappen gecodeerd en gedecodeerd
worden;
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3 het is transactioneel;
4 het grijpt plaats op verschillende niveaus van bewustzijn;
5 communicatoren maken daarbij voorspellingen over de uitkomsten
van hun communicatiegedrag;
6 bedoelingen zijn geen noodzakelijke voorwaarde;
7 iedere communicatieve boodschap heeft zowel een inhoudelijke
dimensie alsook een relationele kant;
8 communicatoren leggen aan hun interacties een structuur op (pp.
6-10).
Transnationale ondernemingen hebben dit alles de laatste decennia
door schade en schande moeten leren. De Amerikaanse computerproducent ibm was een van de eerste die wereldwijde personeelsenquêtes
introduceerde. De Nederlandse cultuurwetenschapper Geert Hofstede
verzamelde de vroege uitkomsten en analyseerde ze met statistische
technieken. Hij kwam tot de conclusie dat culturen vooral op vier dimensies van elkaar verschilden: individualisme – collectivisme; mannelijkheid – vrouwelijkheid; machtsafstand en onzekerheidsvermijding.
Soortgelijk onderzoek met Michael Bond bracht in Oost-Azië een vijfde
dimensie aan het licht: kortetermijn- versus langetermijndenken. Deze
culturele verschillen bleken in de interactie tussen mensen uit verschillende landen en culturen voortdurend tot onbegrepen wrijvingen te leiden, en problemen met de wederzijdse ‘fijn-afstemming’ van gedrag.
Dit ligt voor de hand waar het taal betreft: woorden – zelfs ‘vertaalde’
woorden betekenen nooit hetzelfde voor mensen uit verschillende culturen en subculturen, omdat ze daar immers in verschillende netwerken
van betekenissen en bijbetekenissen thuishoren. Het is echter nog moeilijker om zich er voortdurend van bewust te zijn dat taal steeds wordt
voorafgegaan, begeleid en gevolgd door non-verbale signalen, die de
betekenis ervan in allerlei begrepen en onbegrepen richtingen kan ‘ombuigen’. De sociale ruimte wordt heel verschillend ervaren: interpersoonlijke afstand, aanraking, zintuiglijke indrukken. De sociale tijd
wordt verschillend ervaren: op tijd zijn, samen tijd doorbrengen, zakelijk
of losjes doen, gericht zijn op het vluchtige moment of op het opbouwen
van een toekomstige relatie. De ervaring van gebaren en gezichtsuitdrukkingen is verschillend, van wat rein en onrein is, natuurlijk of bovennatuurlijk. Het voortdurend bruuskeren van impliciete verwachtingen
over en weer kan interculturele communicatie zwaar belasten, zelfs wanneer beide partijen elkaar in beginsel goed gezind zijn.
Edward Hall was één van de eersten die een systematische verkenning
van dergelijke fenomenen ondernam, in een reeks studies over de ‘verborgen dimensies’ van cultuur. Hij maakte een onderscheid tussen ‘low
context’- en ‘high context’-communicatie. Een ‘low context’-boodschap is
expliciet: alle informatie die je nodig hebt, lijkt besloten te liggen in de
woorden en beelden zelf. Een ‘high context’-boodschap is daarentegen
impliciet: veel van de sleutels tot correcte decodering lijken besloten te
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liggen in de psyche van de ander, in de sociale of fysieke situatie. Misinterpretaties en misattributies (van motieven en intenties) komen in het
laatste geval veelvuldig voor. Terwijl managers en ook diplomaten hierin tegenwoordig steeds intensiever worden getraind, is dit bij internationale verslaggevers en buitenlandse correspondenten slechts zelden
expliciet het geval. Ook journalistenopleidingen staan relatief weinig bij
dergelijke problemen stil.
Dit heeft een tweeledig gevolg. Aan de ene kant neigen reizigers (zowel professionals als leken) ertoe te vertrekken met een bepaald repertoire aan stereotypen; ze neigen ertoe dubbelzinnige confrontaties in andere culturen in deze zelfde termen te interpreteren; en ze neigen er dus
toe om deze vooronderstellingen na terugkeer als ‘bevestigd’ te beschouwen. In zijn boek over Culture and the ad heeft William O’Barr (in hoofdstuk 5) een interessante oefening opgenomen, waarbij mensen worden
aangemoedigd hun eigen albums met exotische vakantiekiekjes nog
eens door te nemen, op zoek naar een ondoordachte reproductie van
reisbureaustereotypen. Dan blijkt al snel hoezeer we allemaal geneigd
zijn om de nieuwe wereld te bezien door de bril die we van huis meegenomen hebben. Hetzelfde gebeurt als er enigerlei vorm van interculturele wrijving optreedt. De drie fasen (een verschil vaststellen, het duiden
en er een waardeoordeel over vellen) worden dan vaak in één snelle (en
emotionele) conclusie samengebald.
Dit gebeurt bijvoorbeeld niet zelden wanneer journalisten uit de eerste wereld in een land van de tweede of derde wereld aankomen voor
een snelle en actuele reportage, en er met het plaatselijke bestuur te
maken krijgen. Ze krijgen al snel het gevoel dat het bureaucratisch is
(langzaam, gebaseerd op een uitwisseling van papier en doorslagen) en
autoritair (hiërarchisch, gebaseerd op het verlenen van toestemming
door verschillende organismen). De wederpartij krijgt daarentegen al
snel het gevoel dat zij arrogant zijn en zonder enig respect voor anderen
optreden (door een speciale behandeling en onmiddellijke toegang te
eisen). Beide reactiepatronen zijn geworteld in de ‘gebruikelijke’ manier
van doen binnen verschillende culturen en organisaties, dat wil zeggen
manieren van doen die ‘logisch’ en legitiem zijn vanuit het gezichtspunt
van de één, maar niet vanuit dat van de ander.

Achtergrond en opleiding van mediamensen
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het meeste mediamateriaal dat tussen de continenten circuleert, geproduceerd wordt door
Euro-Amerikaanse media-organisaties. Zij hebben vooral westerse mediamensen in dienst, die vooral gericht zijn op westerse mediapublieken.
Niet-westerse mediamensen en mediapublieken zijn slechts van secundair belang. Dit geldt in het bijzonder voor nieuws. Niet alleen komen de
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meeste belangrijke internationale ‘news definers’ uit de Verenigde Staten en andere Engelstalige kolonistenstaten, uit Groot-Brittannië en uit
Frankrijk, maar ook binnen deze landen zélf zijn bepaalde groepen oververtegenwoordigd in de intelligentsia en de journalistiek.
De Franse socioloog Pierre Bourdieu heeft bijvoorbeeld een lange
serie studies gepubliceerd over de vraag hoe maatschappelijke elites
ertoe neigen zich te reproduceren en hun posities te bestendigen. Hij
stelde daarbij onder meer vast dat dit niet alleen afhing van hun economisch kapitaal, maar ook van hun ‘cultureel kapitaal’. Middenklassekinderen maken zich al vroeg in hun leven een middenklasse-‘habitus’
eigen: een gebruikelijke manier van denken, voelen en handelen. Ze vinden ook makkelijker hun draai op school en in andere culturele instituties, die immers volgens middenklasse-normen en -waarden zijn georganiseerd. Daardoor geraken ze ook oververtegenwoordigd in de
hogere beroepsopleidingen en vooral de universiteiten. Zelfs binnen een
systeem dat alleen op ‘mérites’ gebaseerd heet te zijn zullen ze zich dan
ook makkelijker de kennis en vaardigheden eigen maken die nodig worden geacht om de hogere, en meer centrale posities in de sociale
piramide te bezetten. Het netto-effect daarvan is dat dit de voorsprong
die zij in feite altijd hadden ‘naturaliseert’. Dit mechanisme geldt zowel
voor de journalistiek, als voor de intelligentsia als geheel.
De meeste journalisten hebben een middenklasse-achtergrond, een
middenklasse-positie, en ook middenklasse-aspiraties (ook al bestaan er
daarbinnen natuurlijk weer allerlei nuances tussen oude en nieuwe, hogere en lagere middenklassen). Vooral de internationale en diplomatieke verslaggeving stellen vaak bijzondere eisen aan opleiding en netwerken. Over de hele wereld genomen heeft het merendeel van de meest
invloedrijke journalisten Engels of een andere grote Europese taal als
moedertaal, en is burger van een Angelsaksisch of groot westers land.
De meesten beschouwen zichzelf als centrum-links of progressief, en
gaan ervan uit dat dit de centrum-rechtse of conservatieve neigingen van
de meeste media-eigenaren compenseert. We moeten daarbij aantekenen dat deze politieke etiketten van ‘gematigdheid’ uitsluitend betrekking hebben op het westerse politieke spectrum; binnen een nietwesterse context kunnen ze bij gelegenheid heel wel als ‘extremisten’
worden beschouwd. Traditionalisten elders kunnen bijvoorbeeld oordelen dat ze ‘decadent’ zijn waar het om life-styles gaat, sociale hervormers
kunnen menen dat ze ‘terughoudend’ zijn inzake de noodzaak van radicale veranderingen. Maar zelfs díe termen zijn misleidend, omdat ze
suggereren dat het Westen in de wereld een ideologische ‘middenpositie’
inneemt. Het omgekeerde is waar: de etiketten zélf zijn geïntroduceerd
vanuit het westerse perspectief.
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Secundaire socialisatie: professionaliteit
Journalisten behoren niet alleen tot een bepaalde cultuur en subcultuur,
maar ook tot een bepaalde professie met een eigen ideologie. Dit zou
vooral de ideologie kunnen zijn dat ze geen ideologie hebben, of dat ze
de scheidslijnen van cultuur, taal, klasse enzovoort moeiteloos kunnen
overstijgen. Hoewel er enorme verschillen zijn tussen beroepsgroepen
onderling, hebben echte ‘professies’ steeds bepaalde kenmerken gemeenschappelijk. In welke mate is journalistiek een ‘echte’ professie, en
wat zijn eigenlijk de kenmerken van een ‘echte’ professie?
‘Vrije’ en ‘onafhankelijke’ beroepen ‘erven een bepaalde traditie,
nemen die over en geven die door... zij brengen een bepaalde levenswijze, denkgewoonten en oordeelsnormen voort die bronnen van weerstand vormen tegen de ruwe krachten die hun gestage en rustige ontwikkeling in de weg staan’ (Carr-Saunders & Wilson, in Johnson). De
sociologie van professies en professionalisme heeft de laatste decennia
een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Het begon met theorieën
waarin de ‘kenmerken’ van professies werden vastgelegd, op basis van
klassieke maar toch enigszins speciale gevallen zoals dokters en advocaten. Daarna volgden de functionalistische en structuralistische theorieën, de ‘controle’ en cultuurtheorieën (zie hierover onder meer:
Abbott; Freidson; Johnson; Van der Krogt, e.a.).
De benaderingen van Abbott en Van der Krogt zijn hier van bijzonder
belang. Abbott erkent dat ‘een doelmatige historische sociologie van professies moet beginnen met casestudies over hun bevoegdheden en twisten daarover’. Het is waar dat ‘het nieuwsdomein in de loop van deze
eeuw gestaag in omvang en belang gegroeid is, en dat het opkomende
beroep van journalist een buitengewone macht heeft verworven’. Maar
tegelijkertijd ‘blijft de journalistiek een nogal open beroep; overstappen
tussen journalistiek en public relations zijn zeer gebruikelijk, net als
overstappen tussen journalistiek en andere vormen van schrijven’ (pp. 2,
225). Alleen een brede, handelingssociologische definitie lijkt hier van
toepassing: ‘Professionalisering is de poging van een beroepsgroepering
de maatschappelijke betekenis van het eigen beroep in overeenstemming
met de eigen voorstelling ervan aanvaard te krijgen; men tracht daartoe
niet alleen de beroepsactiviteiten verder uit te bouwen en vorm te geven,
men streeft ook legitimering ervan na’ (Schütte, geciteerd door Van der
Krogt). Verscheidene elementen spelen hierbij een rol.
Het eerste element is het bestaan (en de geleidelijke uitbreiding) van
een beroepsopleiding, waarbij studenten de noodzakelijke kennis en
vaardigheden kunnen opdoen – maar ook een beroepsideologie (in het
kader van programma’s die in veel landen indirect door de overheid
moeten worden goedgekeurd). In de vs verlenen meer dan 340 universiteiten kandidaatsexamens in de journalistiek of de communicatiewetenschap. Rond het midden van de jaren tachtig waren er dat al meer dan

76

w i e z i j n j o u rn a l i s t e n e n h o e we r k e n z e ?

20.000 per jaar; zesmaal zo veel als twintig jaar eerder (Shoemaker &
Reese, pp. 59-60). In Nederland zijn verscheidene universiteiten de laatste jaren begonnen met postdoctorale cursussen journalistiek, om te concurreren met een beperkt aantal journalistieke beroepsopleidingen. Vandaag de dag heeft bijna driekwart van de nieuw-aangestelde journalisten
een universitaire of hogere beroeps-opleiding.
Een tweede element is het bestaan van enigerlei vergunnings- of registratiesysteem. Vaak wordt ontkend dat dit voor de journalistiek zou
bestaan of wenselijk zou zijn, maar dan gaat men eraan voorbij dat het al
dan niet verlenen van accreditatie en perskaarten een soortgelijke functie
vervult. Het beroep verschaft bepaalde voorrechten: kosteloze en rechtstreekse toegang tot autoriteiten, instituties en manifestaties. Het ligt
daarom voor de hand dat hier ook verplichtingen tegenover worden
gesteld, bijvoorbeeld de eis dat men aantoont een ‘bonafide’, voltijdse (of
althans professionele) journalist te zijn, die voor ‘legitieme’ media-organisaties werkt. Natuurlijk kunnen de bekendere journalisten die werken
voor de bekende media het vaak zonder perskaart stellen, maar voor de
anonieme freelancer is het toch beter die wel te kunnen verwerven.
Het derde element is het bestaan van min of meer representatieve beroepsorganisaties, die het merendeel of een aanzienlijk deel van de beroepsgroep organiseren. Zij stellen eisen aan hun leden, en stellen zich
tactisch en strategisch zó op dat ze het belang en het image van de beroepsgroep als geheel verdedigen, onder meer door ‘niet-professioneel
gedrag’ bij voorkomende gelegenheden scherp te veroordelen. De vs
kennen bijvoorbeeld hun Society of Professional Journalists, ons land
kent zijn Nederlandse Vereniging van Journalisten. Zulke nationale
associaties zijn bovendien vaak bij internationale federaties aangesloten. Zij hebben hun eigen commissies, conferenties, publicaties en zo
meer.
In zijn boek Professions and power stelt Terence Johnson vast: ‘een
hoogontwikkeld communicatienetwerk en een hoge graad van interactie
via afdelingen, discussiegroepen, bladen, ‘‘sociale evenementen’’ enzovoort dragen ertoe bij de subcultuur en de mores van het beroep te handhaven... Rituele elementen zijn betekenisvol; legenden, symbolen en stereotypen in de publieke sfeer dragen bij tot de vorming van publieke
houdingen ten opzichte van de professie... Een hoogontwikkelde gemeenschappelijke taal of jargon heeft de dubbele functie enerzijds de interne homogeniteit te bewaren en anderzijds de autonomie ten opzichte
van buitenstaanders te vergroten – zowel ten opzichte van concurrerende specialisten als leken... Het prestige binnen het beroep hangt af van de
beoordeling door collega’s... In alle zaken die op de dienst betrekking
hebben wordt de beroepsgemeenschap wijzer geacht dan de leek... Professionalisme schept beroepen met een hoge graad van zelfbewustzijn,
en een ‘‘complete identiteit’’ ’ (pp. 55-57).
Het vierde element is het afkondigen van enigerlei ‘ethische code’
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door de beroepsorganisatie, en zelfs enigerlei ‘rechtsspraak’ die moet
waken over handhaving van de regels: door een ‘ombudsman’ of speciale
commissie (in Nederland de ‘Raad voor de Journalistiek’). Zulke instanties kunnen vaak geen verdergaande sancties opleggen dan bijvoorbeeld
royement. Maar de publieke veroordeling van bepaalde handelwijzen,
personen en instellingen draagt bij tot het prestige van de organisatie en
professie. En ook tot het tegelijkertijd aanvullen en afweren van overheidsbemoeienis.
Het vijfde element is dat een professie er vaak in slaagt haar eigen gezichtspunt (dat zij een belangrijke ‘maatschappelijke dienst’ verleent, in
het ‘algemeen belang’) aanvaard te krijgen door een groot deel van de
gemeenschap, of in elk geval door haar elites. Haar relatieve autonomie
wordt vaak getolereerd omdat dit tussenniveau ‘gezien wordt als een
positieve kracht in de maatschappelijke ontwikkeling, tegenover de
excessen van zowel laissez-faire individualisme als ook staatscollectivisme’ (Johnson, p. 12). In het geval van de journalistiek en de media zijn
er in de loop der jaren veel klachten geweest, maar het algemene gevoelen in de meeste westerse landen is toch dat de ‘vrijheid van meningsuiting’ de overhand moet hebben. Dat neemt niet weg dat bepaalde
ideeën vrijer, vaker en nadrukkelijker geuit worden dan andere.

Verticale hiërarchie: coöptatie en tertiare socialisatie
Hoewel journalisten zichzelf vooral als vrij en autonoom zien, werken de
meesten binnen hiërarchische organisaties die hun eigen doelen hebben.
Vandaag de dag worden de meeste westerse media en nieuwsgaringsorganisaties geëxploiteerd als commerciële bedrijven. Dat wil zeggen: de
eigenaren willen met hun bezit winst behalen. Ze willen dat het inkomen
groeit en de kosten beperkt blijven. Ze willen dat de adverteerders tevreden zijn, bronnen beschikbaar blijven, rechtszaken gewonnen worden,
en dat er geen controversen ontstaan die dysfunctioneel zijn. Daarbuiten
bemoeien zij zich zelden rechtstreeks met de redactionele inhoud (ook al
komt dit wel voor, vooral bij sommige mediamagnaten).
De eigenaars huren een hoofddirectie en een hoofdredactie om tezamen een bepaalde ‘formule’ in te vullen, voor een welomschreven prijs,
en voor een welomschreven publiek. De kernredactie huurt daartoe
andere verslaggevers en medewerkers, die binnen het raamwerk van bepaalde richtlijnen vormgeven aan de inhoud. Zij wijst reportages toe en
superviseert de uitkomst. Nieuwkomers worden net als bij de meeste
organisaties vanuit de bestaande hiërarchie gecoöpteerd, niet vanuit ‘de
basis’ verkozen en gepromoveerd. Maar de spelregels worden daarbij
zelden expliciet gemaakt, ze blijven goeddeels impliciet. Bij het begin
van zijn carrière let de journalist goed op wat hogere redacteuren en
meer ervaren collega’s doen en zeggen, terwijl die op hun beurt goed
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opletten hoe de nieuweling het doet en wat hij zegt. Er is een wederzijds
aftasten, waarbij een enkele opmerking soms boekdelen kan spreken.
Organisatorische socialisatie kan worden beschouwd als een soort tertiaire socialisatie: het is het ‘binnengroeien’ van iemand in een instelling.
Frederic Jablin heeft (in Roloff & Berger, hoofdstuk 8) een ‘assimilatiebenadering’ geschetst van dit proces ‘waarlangs leden van een organisatie
deel gaan uitmaken van, en opgenomen worden in de cultuur van een
organisatie’ (bijvoorbeeld een krant of omroep). Hij onderscheidt drie
stadia. Het eerste stadium ‘vóór aankomst’ omvat de ‘vorming van verwachtingen over banen’, dat wil zeggen over de organisatie en iemands
rol daarbinnen. Het volgende ‘ontmoetings’stadium omvat ‘een patroon
van alledaagse ervaringen waarbij de enkeling wordt onderworpen aan
het bekrachtigingsbeleid en de praktijken van de organisatie en haar
leden’. Het laatste of ‘metamorfose’stadium omvat onder meer de vorming van een nieuw zelfbeeld, nieuwe betrekkingen, nieuwe waarden
en nieuwe gedragingen – met inbegrip van het vitale onderscheid tussen
cruciale, relevante en perifere gedragingen. Dit gebeurt op basis van formele en informele communicatie, expliciete en impliciete boodschappen, afkomstig van zowel superieuren als collega’s (zie ook: Shoemaker,
pp. 59-60).
De professionele en organisatorische socialisatie van journalisten en
soortgelijke groepen, en hun internalisering van de betreffende waarden, is van groot belang. De sociologe Gaye Tuchman schreef in dit verband: ‘Omdat het meeste verslaggeverswerk van informatieverzameling
per telefoon of buiten de nieuwsredactie gebeurt, kunnen chefredacteuren dit proces niet superviseren. Direct toezicht op het arbeidsproces
(veeleer dan op het arbeidsproduct) zou een dure organisatorische investering vergen in meer redactiepersoneel. Nieuwsorganisaties blijven
flexibel en sparen geld uit... door [geïnternaliseerd] professionalisme
onder hun reporters aan te moedigen... [dat wil zeggen] te weten hoe je
een bericht maakt dat tegemoet komt aan de organisationele behoeften
en normen’ (pp. 65-66).
Wordt deze visie bevestigd door ander onderzoek naar hoe journalisten feitelijk werken? De socioloog Warren Breed was de auteur van een
vroege dissertatie over The newspaperman, news and society. Hij maakte
uitvoerige interviews met 120 nieuwsgaarders bij kleine en middelgrote
kranten. Een artikel dat hieruit voortkwam, ging in op de vraag hoe
‘Social control in the newsroom’ werd uitgeoefend. Er leek daarbij een
paradox te bestaan, zo zei hij. ‘De hoogste leiders binnen een formele organisatie stippelen het beleid uit, maar zij moeten ook zorgen dat dit op
de lagere niveaus conform wordt uitgevoerd. De positie van een krantenuitgever is een goed voorbeeld. Als eigenaar, of vertegenwoordiger van
de eigenaars, heeft hij het nominale recht om het beleid van de krant uit
te stippelen, en erop toe te zien dat de activiteiten van de staf zódanig gecoördineerd worden dat dit beleid wordt uitgevoerd. In werkelijkheid
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ligt het probleem van controle niet zo eenvoudig, zoals blijkt uit de literatuur over ‘‘human relations’’, de studies over informele groepen en
over de professies.’ De sleutel leek te liggen in vérgaande identificatie
met de organisatie en de professie, en in het moreel; de regels moesten in
hoge mate worden geïnternaliseerd.
Er waren allerlei redenen waarom de staf zich aan de regels hield, zo
stelde hij vast. Uiteraard:
1 institutionele autoriteit en sancties. Maar ook:
2 gevoelens van verplichting en respect ten opzichte van superieuren;
3 aspiraties om hogerop te komen;
4 afwezigheid van conflicterende loyaliteiten;
5 de plezierig aard van de activiteit zelf (zoals het groepsgevoel op de
nieuwsredactie, de belangwekkendheid van de verlangde bezigheden
en de niet-financiële voordelen).
Het zesde punt, zo zei hij, was dat nieuws als een waarde in zichzelf geinternaliseerd werd. Overigens konden reporters zich bij gelegenheid
natuurlijk ook non-conformistisch gedragen, en het beleid negeren. Bijvoorbeeld wanneer het beleid op een bepaald gebied niet helemaal duidelijk was, als de chefs bepaalde belangrijke feiten niet kenden, als
verslaggevers eenmaal de ‘ster’status hadden bereikt enzovoort.
Men zou daaraan kunnen toevoegen dat het voor een dissident binnen een nieuwsorganisatie gemakkelijker is wanneer hij als conformist
begint, en geleidelijk de ladder beklimt, vóórdat hij zijn non-conformistische neigingen ontplooit. In plaats van zich meteen al als non-conformist
te manifesteren, gemarginaliseerd te raken en nooit de noodzakelijke
armslag te verwerven om invloed uit te oefenen. In het laatste geval
raakt hij ertoe veroordeeld zich als individu te ontplooien, zonder de
steun van een organisatie.

Horizontale verwerking: gatekeeping en shaping
Individuele journalisten zitten niet alleen ingebed in een verticale organisatie, maar ook in een horizontale organisatie van het werk. Meestal
ontvangen ze nieuwsmateriaal, bewerken het en geven het weer door
aan de volgende persoon aan de ‘montageband’. De bewerking houdt
een aantal handelingen in: het selecteren van elementen, het herbezien
van de volgorde, het heroverwegen van bepaalde termen (of beelden),
enzovoort. Het is duidelijk dat de nieuwsredacteur een sleutelrol in het
productieproces speelt. Selectie is natuurlijk onvermijdelijk. Walter Lippmann stelde al vast: ‘Alle reporters in de wereld, op alle uren van de dag
aan het werk, zouden nooit getuige kunnen zijn van alle gebeurtenissen
in de wereld’ (p. 338). En zelfs als ze dat zouden kunnen, dan nog zou iemand hun verslagen moeten selecteren voor publicatie: de zogenoemde
‘gatekeeper’ ofwel sluiswachter.
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Een recent overzichtsboekje over Gatekeeping van Pamela Shoemaker
traceerde de oorsprong van het concept in het werk van de Duits-Amerikaanse sociaal-psycholoog Kurt Lewin. Hij was de eerste die het had over
het denkbeeld van kanalen, die gecontroleerd worden door ‘gatekeepers’
die bepaalde sets van regels toepassen. Het ging daarbij oorspronkelijk
om voedselvoorziening, maar hij gaf daarbij al aan dat je deze denktrant
ook kon hanteren ‘voor de weg die een nieuwtje aflegt langs de communicatiekanalen binnen een groep’ (p. 9). Kurt Lewin was een van de
grondleggers van het vakgebied ‘group dynamics’, en weinig communicatiewetenschappers lijken zich ervan bewust te zijn dat vroege experimenten dit proces ook werkelijk onderzochten. Proefpersonen werden
daarbij in aaneensluitende cabines geplaatst, die door echte ‘kanalen’
met elkaar verbonden werden, waarlangs briefjes konden worden doorgegeven, en weer verder doorgegeven (of niet).
David Manning White hoorde over dit concept van ‘gatekeeping’ als
onderzoeksmedewerker aan de universiteit van Iowa. Hij wist een 45-jarige nieuwsredacteur van een kleine plaatselijke krant ertoe over te
halen om een week lang alle nieuwsberichten van drie toenmalige grote
persbureaus (ap, upi en ins) te bewaren, en om bij elk bericht een korte
uitleg te geven waarom hij ‘als vertegenwoordiger van zijn cultuur’ het al
dan niet had gebruikt. Eén opvallend resultaat was dat hij ongemerkt de
accenten overnam die de persbureaus zelf legden, en ook de proporties
tussen verschillende categorieën nieuws. De persbureaus bleken dus ook
indirect grote invloed op de mediaverslaggeving te hebben. Een andere
wetenschapper herhaalde zeventien jaar later het onderzoek met dezelfde ‘Mr. Gates’, en vond dat er weinig veranderd was. We zijn in hoofdstuk
2 al uitvoerig ingegaan op de ‘nieuwscriteria’ die hierbij een rol spelen.
Op dít punt is het belangrijk twee dingen vast te stellen. Enerzijds de
hoeveelheid selectie die plaatsvindt, en anderzijds de herhaling van
selectie. Een oudgediende van het persbureau ap zei dat slechts 20% van
het materiaal dat op de buitenlandredacties van ap en upi binnenkomt,
wordt doorgegeven aan de abonnees. Een Nederlandse studie gaf aan
dat kleinere nationale persbureaus (zoals het anp) slechts 50% van het
internationale nieuws doorgeven dat zij van de grote internationale
persbureaus ontvangen. De oorspronkelijke ‘Mr. Gates’ gebruikte op zijn
beurt voor zijn krant slechts 10% van het persbureaumateriaal dat hij
binnenkreeg (Rosenblum, p. 113; Servaes & Tonnaer, p. 62; Shoemaker,
p. 10). Vaak komt dus uiteindelijk slechts één-honderdste in de krant terecht van het internationale nieuws dat oorspronkelijk bij de persbureaus beschikbaar was.
Het is belangrijk om vast te stellen dat er niet alleen veel selectie
plaatsvindt, maar dat deze in verschillende fasen herhaald wordt door
allerlei verschillende betrokkenen. De getuigenissen in bepaalde persberichten zijn eerst door de ‘zeef’ gegaan van een of meer ‘ooggetuigen’,
vervolgens door de zeef van één of meer ‘autoriteiten’, door de zeef van
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één of meer stringers of freelancers, door de zeef van een regionale vestiging van een groter persbureau, door de zeef van het internationale
hoofdkwartier, door de zeef van een nationale ‘doorgever’, door de zeef
van een nieuwsredacteur bij een krant en omroep, enzovoort. Daarna
komen er nog een eindredacteur, een koppenmaker en een beeldenmaker aan te pas.
De bekende communicatiewetenschapper Dennis McQuail signaleert
dat deze volgorde tot herhaald filteren kan leiden: ‘De bewijsvoering is
onvoldoende om hier zeker van te zijn, behalve in het geval van nieuwsstromen, maar het is waarschijnlijk dat min of meer dezelfde criteria in
ieder stadium worden toegepast. Daardoor wordt iedere vertekening of
tendens in inhoud en vormgeving versterkt; en worden de kansen op
variatie, uniciteit en onvoorspelbaarheid verminderd. Vertekening kan
hier overigens niet meer betekenen dat een accentuering van inhoudelijke kenmerken die zich 1. makkelijk lenen voor verwerking, en 2. worden geacht te beantwoorden aan de criteria van de markt (vraag van het
publiek).’
Maar er is een andere kwestie die hier aandacht verdient. De metafoor
van de ‘sluiswachter’ neigt ertoe de aandacht uitsluitend te vestigen op
de ‘onontkoombare’ selectieprocessen, en neigt ertoe de aandacht af te
leiden van andere gelijktijdige processen (reorganisatie, accentverschuiving, herformulering, toevoeging van nieuwe elementen, enzovoort).
Binnen dezelfde traditie van de sociale psychologie en ‘groepsdynamica’
zijn ook ‘laboratoriumexperimenten’ gedaan over ‘serial distortion’ (herhaalde vertekening) onder dergelijke omstandigheden. Iedereen kent
wel het spel waarbij een trainer aan één deelnemer een onduidelijke
boodschap influistert, die hij moet doorfluisteren aan de volgende enzovoort, totdat deze de hele groep rond is. Het blijkt dat zulke boodschappen onderweg veelal gemodelleerd of ‘bijgeboetseerd’ worden, totdat ze
in overeenstemming zijn met de vóóronderstellingen van de betrokken
enkelingen en/of de groep als geheel.
Geruchtenonderzoekers Allport en Postman signaleerden ooit dat
daarbij drie elkaar aanvullende processen optraden: levelling (het ‘uitvlakken’ van dissonante elementen), sharpening (het ‘aandikken’ van
consonante elementen) en assimilation (‘inpassing’ in bestaande opvattingen). Het komt in wezen neer op een spontane maar ook stereotiepe
reorganisatie, waarbij ‘anderen’ actief verder ‘vervreemd’ worden, en ‘gelijksoortigen’ actief verder ‘vertrouwd gemaakt’ worden. (We komen hier
in de hoofdstukken 10 en 11 nader op terug.) Zoals we zullen zien is er
alle aanleiding om aan te nemen dat dergelijke processen ook optreden
bij nieuwsgaring en nieuwsverspreiding onder hoge druk. Vooral wanneer het nieuws uit een vreemde cultuur komt, en naar de eigen cultuur
moet worden doorgegeven.
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Het beperkte waarnemingsvermogen van verslaggevers ‘ter plaatse’
Er waren weliswaar zo’n 2.700 journalisten rond Kosovo (tegenover bijvoorbeeld slechts 500 op het hoogtepunt/dieptepunt van de Vietnam-oorlog),
maar het blijft de vraag of we daardoor ook erg veelzijdig geïnformeerd werden. Het heeft meer dan een jaar geduurd, voordat het eerste substantiële
boek over dit onderwerp verscheen. Het is een bundel onder redactie van de
Britse media-lector Philip Hammond uit Londen en de Amerikaanse emeritus-hoogleraar Edward Herman uit Philadelphia...
Dezelfde auteurs en Peter Gowan, lector politicologie uit Londen, geven ook
een vernietigende analyse van de welbewuste Amerikaanse manipulatie van
de massamedia en de publieke opinie bij de stukgelopen onderhandelingen
van Rambouillet bij Parijs [die niet door de correspondenten werd opgemerkt]. De Servische kant was wel degelijk bereid om een politieke regeling
te aanvaarden over een herstel van interne autonomie voor Kosovo. Het was
juist het bevrijdingsfront dat tot vlak voor het eind dwarslag. Zij gingen pas
overstag toen hen onderhands werd gegarandeerd, dat men de onderhandelingen met een foefje zou laten stuklopen. Een hoge vs-functionaris zou op
dat moment cryptisch tegenover journalisten hebben verklaard: ‘We hebben
de stok expres te hoog gelegd ... Ze hebben wat bombardementen nodig.’
Op het allerlaatste moment werd namelijk door de Amerikanen (buiten de
bemiddelende Russen om) in ‘aanhangsel B’ bij de ontwerp-overeenkomst
een clausule geïntroduceerd, waarvan men wist dat die voor de tegenpartij
volledig onaanvaardbaar zou zijn. Namelijk dat er niet alleen tienduizenden
Nato-troepen in Kosovo zouden worden gestationeerd, maar dat die zich ook
vrijelijk en straffeloos door héél Servië zouden mogen bewegen. Dat kwam
de facto neer op het aanvaarden van een buitenlandse bezettingsmacht.
Kissinger noemde dat een ‘deal-breaker’. Maar de meeste media hadden niets
in de gaten, en het bestaan van die beslissende clausule werd maandenlang
over het hoofd gezien en zelfs glashard ontkend.
Op dat moment waren er al veertien maanden voorbereidingen aan de gang
voor een mogelijke bombardementscampagne, die de aanhoudende Servische koppigheid moest breken. In de 78 dagen tussen 24 maart en 10 juni werden uiteindelijk 37.000 bombardementsvluchten uitgevoerd oftewel gemiddeld vijfhonderd per dag: voor het overgrote merendeel door de vs, en vanaf
zéér grote hoogte. Aanvankelijk beperkte men zich daarbij tot militaire doelen. Er zouden 93 tanks zijn vernietigd, 153 pantservoertuigen en 400 stuks
artillerie – zo zei de Nato. Maar achteraf bleek dat pure bluf: John Beaver van
het bekende vakblad Jane’s Defense Weekly constateerde later dat er ter plaatse slechts 13 tanks waren vernietigd, en dat de rest merendeels intact was.
Volgens een vertrouwelijke Britse studie die in handen van de bbc kwam, miste
(net als eerder in de Golf) 60% van de zogenoemde ‘slimme bommen’ hun oorspronkelijke doel en zelfs 98% van de gewone ‘domme bommen’... Dit alles
ontkrachtte de kern van de cruciale Nato-mythe van de ‘precisie-oorlog’... Die
mythe werd weliswaar opnieuw door de media geloofd en naar de publieke
opinie uitgedragen, maar de realiteit was volgens de auteurs een heel andere.
Het weerstandsvermogen van het Servische leger werd in deze eerste fase
nauwelijks gebroken, en het Servische volk werd eerder méér dan minder
eensgezind. Zelfs de internationale kritiek nam toe, naar aanleiding van enkele grote missers, waarover eveneens glashard werd gelogen. Een voorbeeld.
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Op 12 april werd een passagierstrein op een brug onder vuur genomen. Aanvankelijk hield men op het Nato-hoofdkwartier vol, dat de trein te snel had
gereden om de aanval nog te kunnen stoppen. Men toonde zelfs een videotape van de loop der gebeurtenissen. Pas véél later kwam uit, dat die videotape
driemaal te snel was afgespeeld, wat de indruk van onvermijdelijkheid versterkte. Men hield daarna zelfs nog even vol, dat dit een onbedoeld technisch
probleempje was geweest. Maar dat vonden zelfs de meest lichtgelovige commentatoren wat al te doorzichtig...
Daarmee begon ook het gegoochel met cijfers. Nadat de Albanezen Kosovo
massaal begonnen te ontvluchten, zei de Amerikaanse Minister van Defensie
Cohen op 16 mei tegen de grote omroep cbs: ‘We hebben nu gezien dat er
100.000 mannen in de militaire leeftijd ontbreken... Zij zijn mogelijk vermoord.’ De Britse minister van Buitenlandse Zaken Cook verklaarde later dat
er zeker meer dan 10.000 mensen waren vermoord in ten minste 100 massaslachtingen. In de eerste vijf maanden na terugkeer van de vrede werden echter 2.108 lijken in massagraven gevonden, een aantal dat kan oplopen tot
meer dan 4.000. Een mega massagraf in een mijn waarvan eerder hoog-emotioneel melding was gemaakt, bleek echter niet te bestaan. Dat is allemaal erg
genoeg, en zou nog altijd erger kunnen worden, maar het is niet wat ons eerder is verteld. Bovendien is het vooralsnog onduidelijk in hoeverre die doden
slachtoffer waren van oorlogshandelingen van de beide partijen, dan wel van
moord of van massa-executie.
Uit: Jaap van Ginneken, ‘Navo propaganda’, De Groene Amsterdammer, 29 jan. 2001.

Peer groups: conformisme en ‘esprit de corps’
Nog belangrijker dan de verticale en horizontale organisatie van de
nieuwsgaring zijn evenwel ‘peer groups’ of kameraadschappelijke groepen, zowel binnen de media-organisatie zélf als daarbuiten. Veel journalisten ‘coveren’ een beperkt terrein. Dat wil zeggen dat ze voortdurend te
maken hebben met dezelfde soort instituties, personen en situaties,
bijvoorbeeld persconferenties of manifestaties. Ze zullen daar voortdurend weer dezelfde collega’s tegenkomen die een soortgelijke opdracht
hebben. Ze komen diezelfde mensen wellicht ook weer tegen in persclubs, journalistencafés en in hun vrije tijd. En zij zullen daarbij voortdurend hun wederzijdse ‘definities van de werkelijkheid’ uitwisselen.
Timothy Crouse heeft dit laten zien in een beroemde studie over
verkiezingsverslaggeving, getiteld The boys on the bus - Riding with the
campaign press corps. Hij zei dat het elke dag opnieuw in een dergelijke
vaste groep leven en werken leidde tot ‘baarmoeder-achtige omstandigheden die op hun beurt aanleiding gaven tot het beruchte verschijnsel
van ‘‘pack’’ [meute] journalistiek; ook wel bekend als ‘‘herd’’ [kudde]
journalistiek of ‘‘fuselage’’ [cabine] journalistiek. Een groep reporters
had als opdracht om weken of maanden achtereen één enkele kandidaat
te volgen, als een meute honden die een vos achterna zit. Ze aten, dron-

84

w i e z i j n j o u rn a l i s t e n e n h o e we r k e n z e ?

ken, gokten en vergeleken week na week hun aantekeningen met dezelfde ploeg collega’s, opgesloten in dezelfde bus of in hetzelfde vliegtuig. In
werkelijkheid was deze groep net zo hiërarchisch als een stel schaakstukken. De meute was weer in klieken verdeeld’, zoals de nationale politieke verslaggevers, de campagneverslaggevers, de persbureaumensen, de
omroepcorrespondenten en andere configuraties (p. 7).
Soortgelijke vormen van alledaagse interactie bestaan vaak tussen
journalisten die eenzelfde instelling of regio moeten coveren, een staatsbezoek overzee of een grote crisis. Er ontstaan kameraadschappelijke
groepen van meer of minder tijdelijke aard. Deze zijn meestal los en informeel, en ten prooi aan tegenstrijdige krachten. Aan de ene kant zijn zij
mededingers: ze moeten dat kleine beetje extra informatie vinden, die
iets verschillende invalshoek, die maakt dat hun verslag als iets beter beschouwd wordt dan dat van de rest. Aan de andere kant zijn ze ‘medeplichtigen’: ze wisselen gegevens en aanknopingspunten uit, en kunnen
samenwerken bij het uitvragen van een bron of het ontwikkelen van een
‘frame’.
Er bestaan geen eenduidige grenzen tussen de insiders en de outsiders
van de groep. Het gaat veleer om een stel concentrische cirkels. De binnenste in-group wordt gekenmerkt door ‘ouwe-jongens-krentenbrood’,
de buitenste out-group wordt gekenmerkt door ostracisme. Iemand die
de ongeschreven regels flagrant heeft overtreden, kan bijvoorbeeld min
of meer van de uitwisseling worden buitengesloten – zonder dat dit ooit
hardop tegen hem hoeft te worden gezegd. Bovendien is er een impliciete rangorde: de journalisten en media met het meeste prestige staan bovenaan, die met het minste onderaan. Sommigen kunnen zelfs zó hoog
en zichtbaar zijn dat ze zich enigszins van de groep losmaken (dat geldt
bijvoorbeeld vaak voor bekende televisieverslaggevers).
Het is belangrijk om te signaleren dat journalisten voor elkaar de belangrijkste referentiegroep vormen. Ze zeggen vaak dat ze iets doen
‘omdat het publiek het wil’. Maar hun contact met het publiek is meestal
zeer beperkt (bijvoorbeeld tot toevallige familieleden en buren). Daar
staat tegenover dat ze in vrijwel dagelijks contact met hun collega’s
staan. Hún erkenning is veel belangrijker. Irving Janis heeft ooit vastgesteld dat de grote druk van de internationale politiek en van crisismanagement bij groepen beleidmakers zoiets als ‘group think’ teweegbracht. Shoemaker heeft voorgesteld ook de journalistieke praktijk nog
eens opnieuw in dit licht te bezien. Weliswaar is het concept gekritiseerd
wegens echte en vermeende tekorten (zie: ’t Hart), maar het zou desondanks nader licht kunnen werpen op ‘meute-journalistiek’, mediahypes
en ‘journalistieke lynchings’. (We komen hier ook nog op terug in hoofdstuk 7.)
We zouden hieraan toe kunnen voegen dat media ook in andere
opzichten vaak elkaars referentiekader zijn. ‘Ideeën’ voor het journaal op
tv (alsmede actualiteitenrubrieken en talkshows) komen heel vaak uit de
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krant; ‘openingen’ van de ochtendkrant borduren vaak weer voort op het
late avondjournaal. Als één of enkele smaakmakende media een kwestie
opblazen, zullen andere vaak hun voorbeeld volgen. Hier geldt opnieuw
dat een zeer kleine groep van bladen en programma’s een zeer grote invloed op de nationale media-agenda kan hebben. In elk land volgen journalisten zelf slechts een handvol dag- en weekbladen, radio- en televisieprogramma’s. Dat zijn de nieuwsmakers en trendsetters. Wanneer zíj iets
als belangrijk aanmerken, dan wórdt het daardoor ook belangrijk.
Ten slotte heeft de journalistiek ondanks alle wedijver net als andere
professies (artsen, juristen) ook een sterk ‘esprit de corps’. Journalisten
die het in vrijwel álle opzichten met elkaar oneens zijn, sluiten gemakkelijk de rijen wanneer het erom gaat bepaalde prerogatieven van collega’s
te verdedigen (het geheimhouden van bronnen, het afwijzen van beschuldigingen van laster), en om kritiek van buitenstaanders op vakbroeders te pareren. Er is zelfs wel gezegd dat weinig beroepsgroepen
zó zelfgenoegzaam en lichtgeraakt zijn als juist deze. Kritische boeken
of studies van buiten de beroepsgroep worden vaak unaniem neergesabeld.
Het verschil met artsen en juristen is natuurlijk dat die groepen weinig
controle hebben op het publieke beeld dat van hen in de massamedia
wordt gegeven. Journalisten hebben die controle wel. Veel media hebben bijvoorbeeld uitdrukkelijke regels om het redactiebeleid nooit ter
discussie te stellen in de eigen kolommen of in de eigen zendtijd. Veel
media zijn de laatste om te berichten over een overnamedreiging of managementconflict in eigen huis. In die gevallen is men vaak van anderen
afhankelijk om de relevante feiten en meningen te horen.

De waarden en rituelen van het beroep
Net als andere beroepen heeft ook de journalistiek zoals gezegd een
eigen beroepsideologie. O’Sullivan en anderen schrijven (pp. 161-162):
‘Beroepsideologieën zijn informele codes, hoewel ze kunnen worden ondersteund door institutionele lichamen met vrij aanzienlijke macht (bijvoorbeeld de British Medical Association). Zodra hij is ingewijd, wordt
van de beroepsbeoefenaar verwacht dat hij zich spontaan en routinematig aan deze code houdt – maar dat is niet zozeer een regelboek als wel
een rolmodel. Beroepsideologieën worden gekenmerkt door esoterische,
specialistische taal en jargon: een vertoog dat het werk zowel markeert
als reguleert... Tot beroepsideologieën behoren duidelijk ook in de loop
van de geschiedenis verzamelde kennis, mythen en anekdotes die werken ten gunste van de interne solidariteit, de arbeidspraktijk en de algemene of sociale belangen van de betreffende groep.’ Typerende mythen
van het journalistieke beroep lopen uiteen van de strip Kuifje tot aan de
film All the presidents’ men: met Robert Redford en Dustin Hoffman in de
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heldenrollen van Washington Post- onderzoeksverslaggevers Bob Woodward en Carl Bernstein, die het Watergate-schandaal aan het rollen
brachten dat leidde tot de ‘impeachment’ van president Richard Nixon.
Meer in het bijzonder brengen beroepsideologieën ook bepaalde
‘frames of mind’ met zich: ‘patronen van herkenning, interpretatie en
presentatie, van selectie, accentuering en uitsluiting’. Gitlin (p. 7) merkte op dat dergelijke ‘frames journalisten in staat stellen grote hoeveelheden informatie snel en routinematig te verwerken, om het te herkennen als informatie, in cognitieve categorieën onder te brengen en te
verpakken voor efficiënte doorgave naar publieken. Alleen al om organisatorische redenen zijn frames dus onvermijdelijk, en de journalistiek is
zodanig georganiseerd dat ze hun productie reguleert’.
Beroepsideologieën en frames vertalen zich in specifieke technieken
van nieuwsgaring. Tuchman vond in haar onderzoek (p. 160): ‘Nieuwswerkers produceerden een complete versie van een web van feitelijkheden... door bepaalde methoden te benadrukken – het verzamelen van
aanvullende gegevens, het presenteren van tegenstrijdige waarheidsaanspraken, het toeschrijven van feiten door bekendheid met procedures
van de politie, en het gebruik van aanhalingstekens – om slechts enkele
technieken te noemen.’ We zullen nog nader terugkomen op enkele van
deze methoden en hun verborgen implicaties. Tuchman spreekt in dit
verband ook wel over ‘de strategische rituelen’ van objectiviteit. Want de
kern van de journalistieke ideologie wordt gevormd door de claim dat er
geen ideologie is, of dat deze in de nieuwsgaring slechts een zeer ondergeschikte rol speelt.
Leon Sigal, wiens onderzoek (over bronnengebruik) in het volgende
hoofdstuk uitvoeriger wordt besproken, zegt hierover: ‘Objectiviteit in de
journalistiek verwijst naar een stel retorische middelen en werkwijzen,
die worden gebruikt om een nieuwsbericht samen te stellen. In deze zin
heeft objectiviteit niets te maken met de waarheid of geldigheid van een
bericht. En evenmin betekent het dat er geen interpretatie en vertekening aan het verhaal te pas komt. Geen enkele werkwijze kan de waarheid of geldigheid, of het vermijden van interpretatie en vertekening garanderen. Objectieve verslaggeving betekent [alleen] dat het openlijk
binnendringen van de persoonlijke waarden van de reporter in het
nieuwsbericht zoveel mogelijk vermeden wordt, en dat expliciete interpretatie bij het opschrijven van het verhaal tot een minimum wordt
teruggebracht. Reporters doen dit door zich te onthouden van waardebeladen vocabulair, en door in de onpersoonlijke derde persoon te schrijven in plaats van in de persoonlijke eerste persoon. Bovenal proberen zij
het verhaal – en vooral enigerlei interpretatie van wat het betekent – toe
te schrijven aan bronnen’ (in Manoff & Schudson, pp. 15-16).
Enkele van de retorische middelen die routinematig gebruikt worden
om de objectiviteit en ‘feitelijkheid’ van een nieuwsbericht te benadrukken, is bijvoorbeeld een buitensporige precisie in het weergeven van tij-
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den (twaalf over vier ’s morgens), plaatsen (honderdtwintig meter van
de hoofdingang), dingen (ontplofte een bom van één kilo) en mensen
(aldus Jan de Vries, een 26-jarige autoverkoper uit Amstelveen). Hierbij
vallen verschillende zaken op.
Eén daarvan, die Teun van Dijk in allerlei nieuwsberichten heeft geidentificeerd, is een ‘getallenspel’. ‘Het nieuwsvertoog staat vol met
getalsmatige verwijzen van allerlei soorten: aantallen deelnemers, hun
leeftijd, data en tijden van gebeurtenissen, beschrijvingen van locaties,
getalsmatige beschrijvingen van instrumenten en rekwisieten (gewicht,
omvang), enzovoort’, zo zegt hij. ‘Het is wederom niet zozeer de nauwkeurigheid van de getallen die van belang is, maar het feit dat er überhaupt getallen gegeven worden. Zij kunnen tussen media onderling
variëren, zelfs wanneer dezelfde nieuwsbronnen gebruikt worden, en
ook als ze onjuist zijn worden ze in volgende nieuwsberichten zelden
gecorrigeerd. Ze zijn voornamelijk bedoeld als indicaties van precisie en
dus van waarheidsgetrouw nieuws.’
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Wie komt aan het woord
in het wereldnieuws?
de politiek van luide en zachte stemmen

‘Nieuws is niet wat er gebeurt, maar wat iemand zegt dat er
gebeurt of zal gebeuren. Reporters zijn slechts zelden in een
positie om gebeurtenissen rechtstreeks als getuige waar te
nemen. Ze moeten afgaan op de weergave van anderen...
Lezers, of ze nu oplettende burgers zijn of
geïnteresseerde autoriteiten, neigen ertoe het feit uit het oog
te verliezen dat nieuws niet de werkelijkheid is, maar een
keuze uit weergaven van de werkelijkheid door bronnen, en
gemedieerd door nieuwsorganisaties. Om de activiteiten van
hun staf met een beetje efficiency te kunnen coördineren, doen
kranten weinig méér dan enkele vaste werkwijzen vast te stellen
voor het uitkiezen van mogelijke bronnen. Welke procedure ze
ook kiezen: die vertekent onvermijdelijk hun selectie van
inhouden.
Hoewel geen enkele procedure een keuze kan verzekeren
die alle lezers tevreden stelt, werken sommige procedures door
in de waarschijnlijkheid dat sommige gezichtspunten en mensen
systematisch van coverage door de pers worden uitgesloten.
Hoewel geen enkele procedure aperte leugens kan uitsluiten,
kun je er vrijwel zeker van zijn dat berichten partijdig zijn die
slechts één bron of groep gelijkgestemde bronnen uitkiezen.’
Leon Sigal, ‘Sources make the news’, in: Robert Manoff &
Michael Schudson, Reading the news, pp. 15, 27-28.
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Nieuws is gebaseerd op een selectieve articulatie van bepaalde stemmen
die uitspraken doen over bepaalde gebeurtenissen. Het gaat niet alleen
om de stemmen van invloedrijke en minder invloedrijke journalisten en
media, maar vooral ook om de stemmen van invloedrijke en minder invloedrijke bronnen en instituties. Een paar stemmen kunnen vaak en
luid worden gehoord, veel andere stemmen komen slechts héél af en toe
eventjes een klein beetje naar boven, vanuit het geroezemoes op de achtergrond.
Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat veel van het ‘grote nieuws’
niet allereerst gebaseerd is op ‘ooggetuigeverklaringen’. Dit geldt vooral
voor veel ‘actueel’ nieuws, voor ‘voorpagina’nieuws. De politieke wetenschapper Leon Sigal is de auteur van een inmiddels klassieke studie over
Reporters and officials – The organization and politics of newsmaking. Hij
analyseerde een representatieve steekproef van 2.850 berichten met binnenlands en buitenlands nieuws, die in de loop van een kwart eeuw op
de voorpagina van de twee belangrijkste Amerikaanse kwaliteitskranten
hadden gestaan (of begonnen). Hij vond dat ‘bijna de helft van alle bronnen in nationale en buitenlandse nieuwsberichten op de eerste pagina
van de New York Times en de Washington Post officials van de regering
van de Verenigde Staten zijn – als een gevolg van de sociale plaats van reporters, nieuwsgaringsroutines en journalistieke conventies. De meesten
daarvan gaven hun informatie langs routinekanalen van nieuwsgaring
door – persberichten, persconferenties en officiële gebeurtenissen’.
Andere bronnen waren officials van andere (meestal grote westerse)
regeringen, van grote westerse bedrijven of van andere grote instituties.
Niet minder dan drie kwart (!) van alle identificeerbare bronnen bleken
dergelijke officiële bronnen te zijn – hoewel soms ook uit het vijandige
kamp (Sigal, p. 121). Een kwart eeuw later bevestigde een soortgelijke
studie van een half dozijn kranten, en een andere van televisienieuws,
dat de verhoudingen nog ongeveer hetzelfde lagen.
Michael Schudson concludeerde in een ander recent boek: ‘Deze
realiteit staat haaks op alle romantische zelfopvattingen van de Amerikaanse journalistiek; namelijk dat nieuwsgaring gewoonlijk een zaak is
van vertegenwoordigers van één bureaucratie die pre-gefabriceerde
nieuwsberichten oppikt van vertegenwoordigers van een andere bureaucratie’ (Manoff & Schudson, pp. 25, 81-82). Volgens het Amerikaanse
‘Project Censored’ hebben kwesties die zowel regering als bedrijfsleven
zeer onwelgevallig zijn, daardoor soms slechts een kleine kans om zomaar in het nieuws te komen. Een paar jaar geleden noemde het bij de
‘top tien’ van ‘doodgezwegen onderwerpen’ onder meer herhaalde incidenten met kerncentrales, geheime voorbereidingen op biologische oorlogvoering, en het gebruik van veel radioactief materiaal in de ruimtevaart (Phillips, 2001).
Britse studies komen tot soortgelijke gevolgtrekkingen: ‘De routineactiviteit van nieuwsproductie is zwaar afhankelijk van, en gericht op
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deze officiële en erkende bronnen en hun vertegenwoordigers. Als gevolg daarvan neigt een goed deel van het nieuws ertoe de interpretatieve raamwerken en definities van deze ‘‘eerste definieerders’’ te reproduceren en te vertalen – en wel zódanig dat de media gewoonlijk [slechts]
als secundaire definieerders fungeren’ (O’ Sullivan e.a., p. 181). Een klein
onderzoekje, aan de hand van een gemiddelde nationale en een gemiddelde regionale krant in Nederland, bracht aan het licht dat zij één op de
twee persbulletins op de een of andere manier gebruikten, één op de vier
voor een nieuwsbericht, en één op de acht bijna letterlijk (Vasterman &
Aerden, p. 132; zie ook het proefschrift van Kleinnijenhuis).
Hele domeinen van de werkelijkheid worden zo afgeschilderd op een
wijze die rechtstreeks is afgeleid van het werk van voorlichters en prfunctionarissen. In het geval van terroristische aanslagen zal de politie
bijvoorbeeld vaak zeggen dat ze nog niet (of door een onbekende groep)
zijn opgeëist, om de daders er zo toe te verlokken zich nog een keer te
manifesteren (en daarmee de kans op ontdekking te vergroten – omdat
dan inmiddels veel relevante kanalen in de gaten worden gehouden). In
het geval van bankovervallen zal de financiële instelling tegenwoordig
bijvoorbeeld meestal niet het werkelijke bedrag bekendmaken dat is
meegenomen, maar een drastisch veel lager bedrag – om anderen niet
op een idee te brengen. In het geval van treinstremmingen zullen de
spoorwegen meestal niet zeggen dat het om een zelfmoord gaat en dat
dit regelmatig gebeurt, ook omdat dit het image van het openbaar vervoer schaadt en daarmee het klantenpotentieel. Dat zijn natuurlijk goede
redenen, maar men kan de vraag opwerpen of de media routinematig
informatie moeten doorgeven waarvan zij met reden kunnen vermoeden
dat die niet klopt (zie ook: Palmer).
Dergelijke vertekeningen werken door in het binnenlands nieuws,
maar meer nog in het buitenlands nieuws, en vooral in het geval van interculturele conflicten. De bronnen aan één zijde krijgen daarin een veel
grotere kans om met hun kant van de zaak te komen, de bronnen aan de
andere zijde komen vaak slechts met horten en stoten en onsamenhangend aan het woord. In dit hoofdstuk zullen we enkele oorzaken en gevolgen daarvan onder de loep nemen.

Agendasetting: een alternatieve benadering
Enkele klassieke auteurs op het gebied van de communicatiewetenschap
(zoals Walter Lippmann) hebben al vroeg gewezen op het proces van
agendasetting, maar de eerste naoorlogse schrijver die er nadrukkelijk
op inging was de politieke wetenschapper Bernard Cohen, en wel in zijn
studie The press and foreign policy. Die stelde (op p. 13) vast: ‘De pers is
aanzienlijk meer dan een leverancier van informatie en opinies. Ze slaagt
er wellicht niet altijd in om de mensen te vertellen wát ze moeten den-
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ken, maar ze slaagt er verbazingwekkend goed in om de mensen te vertellen waaróver ze moeten denken. Daaruit volgt dat de wereld er voor
verschillende mensen ook verschillend uitziet. Dat hangt niet alleen af
van hun persoonlijke belangstelling, maar ook van de kaart die hen
wordt voorgetekend door de auteurs, redacteuren en uitgevers van de
kranten die zij lezen. Misschien is de notie van een kaart te beperkt,
omdat ze niet het volledige scala aan politieke verschijnselen aanduidt
dat door de pers wordt overgebracht. Het is eigenlijk meer een atlas van
plaatsen, personages, situaties en gebeurtenissen. In zoverre als de pers
zelfs de denkbeelden bespreekt die mensen hebben om met hun dagelijkse portie problemen om te gaan, is het ook een atlas van mogelijkheden, van alternatieven, van keuzes.’
Het interessante is dat Bernard Cohen vooral wilde weten hoe de pers
de agenda van het publiek inzake buitenlandse politiek beïnvloedt. Hij
ging daarentegen weinig in op de vraag hoe diplomatieke elite – vaak al
daarvóór – de agenda van de pers beïnvloedt (en daarmee indirect ook
weer die van het publiek). Een ‘agenda’ is een lijst van zaken om over na
te denken, te praten, en ten slotte besluiten over te nemen. Enkelingen
hebben agenda’s, commissievergaderingen hebben agenda’s, instellingen hebben agenda’s. Als je in staat bent de agenda van andere mensen
vast te stellen, dan ben je in zekere zin ook in staat vast te stellen waar
die andere mensen over zullen denken en praten, hun aandacht te vestigen op sommige zaken en af te leiden van andere zaken. Een belangrijke
informatievoorziener is dus in zekere zin tevens een agendasetter voor
anderen. Daarom kunnen belangrijke bronnen deels de agenda van de
media vaststellen, en belangrijke media de agenda van het publiek.
Beide processen zijn nauw met elkaar verbonden.
Een eerste belangrijke onderzoek over het mechanisme van ‘agendasetting’ stamt uit het verkiezingsonderzoek. McCombs en Shaw stelden
ooit een bijna perfecte correlatie vast tussen de ‘agenda’ van vijf dagbladen, twee weekbladen en twee televisie-omroepen in de vs enerzijds, en
de persoonlijke ‘agenda’ van een honderdtal ‘zwevende kiezers’ anderzijds. Misdaad en terrorisme zijn voorbeelden van kwesties die vaak in
de berichtgeving ‘uitvergroot’ raken, en daarmee een hoge plaats op de
publieke agenda krijgen. Maar hetzelfde geldt voor veel ‘publieke diplomatie’ in de internationale sfeer. Als één of enkele regeringen daarom de
macht hebben om bepaalde zaken op de agenda van de wereldmedia te
plaatsen, dan hebben ze daarmee ook een aanzienlijke invloed op de
wereldopinie.
De regering van de Verenigde Staten heeft die macht, meer dan enige
andere instelling in de wereld. Maar ook de Britse, Franse en enkele
andere regeringen hebben deze macht tot op zekere hoogte. Om één
voorbeeld te noemen: iedere paar maanden maakt de regering van de vs
bekend dat uit haar satellietwaarnemingen blijkt dat deze of gene
vijandige regering ‘gevoelige’ technologie importeert, militaire installa-
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Het vermogen tot agendasetting door invloedrijke bronnen. Voorbeeld van
selectief gebruik van bronnen, en (mede daarmee samenhangende) selectieve
aandacht voor deelonderwerpen, in de New York Times
1 sept. – 6 nov. 1984. Vergelijking van de relatieve aandacht (in %) voor legitimerende (+) en
delegitimerende (–) deelonderwerpen bij de verkiezingen van 5 nov. in Nicaragua – in vergelijking met de eerdere van 25 maart in El Salvador (n.v. = niet voorhanden).
Deelonderwerpen
+ 1. Democratisch doel en hoop
+ 2. Verstoring door rebellen
+ 3. Opkomst
+ 4. Verkiezingsprocedures
+ 5. Persoonlijkheden en rivaliteit
+ 6. Officieel commentaar op verkiezingen
+ 7. Het leger als beschermer van de verkiezingen
– 8. Het public relations-doel
– 9. Het belang van de initiatiefnemers
– 10. Fraude bij vorige verkiezing
– 11. (Beperking van) vrijheid van vergadering
– 12. (Beperking van) persvrijheid
– 13. (Beperking van) verenigingsvrijheid
– 14. (Beperking van) mogelijkheden van kandidaten
– 15. Eerdere overheidsterreur en klimaat van angst
– 16. Macht van de strijdkrachten
– 17. Wettelijke verplichting tot stemmen
– 18. Wettelijke straffen voor niet-stemmen
– 19. Het markeren van de vingers van stemmers
–20. Het stempelen van identiteitspapieren
– 21. Eis tot verificatie dat men gestemd heeft
– 22. Niet-wettelijke bedreigingen van stemmers
– 23. Gebruik van doorzichtige stembussen
– 24. Recht van leger om in stemlokalen aanwezig te zijn

El Salvador
21,4
53,6
25,0
32,1
35,7
35,7
17,9

Nicaragua
4,8
0
23,8
0
14,3
14,3
0

10,7
7,1
0
3,6
0
0
0
10,7
3,6
14,3
7,1
3,6
7,1
0
0
3,6
0

33,3
9,5
n.v.
38,1
28,6
9,5
52,4
14,3
14,3
n.v.
n.v.
4,8
n.v.
n.v.
4,8
n.v.
n.v.

(De percentages voor accenten in overeenstemming met het Amerikaanse regeringsbeleid
zijn duidelijk hoger, en hier vet gedrukt.)
Naar: Edward Herman (1984). ‘Objective’ news as systematic propaganda – The nyt on the
1984 Salvadoran and Nicaraguan elections. caib, no. 21, pp. 7 e.v. Zie ook: Herman & Chomsky,
Manufacturing Consent, pp. 132-136.

ties bouwt of legerdivisies in grensgebieden verplaatst en daarmee een
‘bedreiging’ voor anderen vormt. Vaak nemen de media dergelijke beschuldigingen betrekkelijk klakkeloos over. De vraag of die andere regeringen het soevereine recht hebben om dat alles te doen, danwel door internationale verdragen gebonden zijn om dat niet te doen, wordt daarbij
zelden aan de orde gesteld.
Het omgekeerde komt daarentegen vrijwel nooit voor. Dezelfde bronnen en media vestigen er haast nooit de aandacht op dat de vs en hun
bondgenoten óók voortdurend bezig zijn met de ontwikkeling van nietconventionele wapensystemen, en met ‘redeployment’ van militaire eenheden, op een manier die door anderen met reden als ‘bedreigend’ kan
worden waargenomen. Als de vijandige landen daar zélf de aandacht op
vestigen, wordt dit vaak als ‘propaganda’ afgedaan. Het gevolg hiervan is
dat de ‘bedreiging’ door de één constant opnieuw op de agenda wordt
geplaatst, maar de bedreiging door de ander niet. Hierdoor wordt de indruk bevestigd dat de tegenstander agressief is, en de eigen partij slechts
defensief. Dit is echter een optische illusie.
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Klassieke voorbeelden waren de dramatisering van de ontdekking van
Sovjet-kernraketbases in het Cuba van Castro (terwijl het bestaan van
soortgelijke Amerikaanse installaties in Turkije nog lang daarna werd
doodgezwegen), de dramatisering van de ‘ontdekking’ van een Russische militaire eenheid bij Havana (‘toevallig’ aan de vooravond van de
topconferentie van niet-gebonden landen aldaar), de dramatisering van
de ontdekking van kratten met ‘delen van Mig 21 straaljagers’ in het Nicaragua van de sandinisten (waarvoor uiteindelijk nooit bewijzen werden
geleverd), enzovoort. Er gaat haast geen maand voorbij zonder dat dergelijke berichten op de voorpagina’s van de kranten of in de tv-journaals
belanden.
Bij dergelijke gelegenheden, en bij alle gelegenheden waarbij een ‘bedreiging van het Westen’ wordt geïdentificeerd, blijkt dat de Amerikaanse regering formidabele mogelijkheden heeft om de agenda van de wereldmedia en de wereldopinie te beïnvloeden, en daarmee bijvoorbeeld
ook die van internationale organisaties zoals de Algemene Vergadering
en de Veiligheidsraad van de vn. Dat komt niet omdat journalisten of
persbureaus bewust bevooroordeeld zijn, maar is opnieuw goeddeels het
resultaat van een combinatie van ‘blinde’ mechanismen: die door niemand uitdrukkelijk zo bedoeld zijn, maar desondanks een duidelijke
invloed hebben.

Drie criteria voor nieuwsbronnen
Als ze gevraagd wordt naar hun ‘keuze’ van bronnen, zullen de meeste
journalisten twee criteria noemen, namelijk autoriteit en credibiliteit. De
communicatiewetenschap kan daar een derde belangrijke factor aan toevoegen: beschikbaarheid. Laten we eens kijken hoe dergelijke criteria bij
de alledaagse nieuwsgaring functioneren.
Autoriteit. Een eerste criterium heet de ‘autoriteit’ of het gezag van de
bron te zijn, hoewel er ook redenen zijn om het veeleer de hiërarchische
positie te noemen. Binnen hiërarchieën worden díe bronnen geprefereerd die verondersteld worden ‘op de hoogte te zijn’ (wat natuurlijk niet
betekent dat ze ons per se deelgenoot zullen maken van alles waarvan ze
op de hoogte zijn). ‘Hogergeplaatste’ bronnen worden vaak geprefereerd
boven lagergeplaatste, ‘geautoriseerde’ woordvoerders worden geprefereerd boven niet-geautoriseerde, behalve in het geval van ‘lekken’.
Binnen lossere sociale bewegingen of opiniestromingen worden bronnen geprefereerd die als ‘informele leider’ of ‘typische vertegenwoordiger’ zijn aangemerkt. In zijn boek The whole world is watching, over de
manier waarop de Amerikaanse ‘New Left’ gecoverd werd, heeft Todd
Gitlin laten zien dat de media er daarbij niet zelden toe neigen luidruchtige en/of kleurrijke figuren te coöpteren en welhaast als representatief
‘op te leggen’ (hetgeen ook vaak een hypotheek legt op de richting en
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samenhang van dergelijke prille coalities). Een andere mogelijkheid is
natuurlijk dat mensen op eigen titel ‘bekende persoonlijkheden’ kunnen
worden of zijn, en dat zij uit dien hoofde om informatie en opinies gevraagd worden.
Credibiliteit. Als tweede criterium wordt credibiliteit of geloofwaardigheid genoemd, hoewel er redenen zijn om dit veeleer ‘opgeschorte twijfel’ te noemen. Journalisten en media behandelen bepaalde bronnen als
geloofwaardig, ook wanneer ze reden hebben om aan te nemen dat ze
niet helemaal geloofwaardig zijn. Er zijn veel voorbeelden aan te wijzen
waarbij de president of premier van deze of gene grote westerse staat uitspraken over de ‘nationale veiligheid’ deed, waarvan men vrijwel zeker
kon weten dat ze niet waar waren, maar die toch werden gerapporteerd
alsof ze ‘harde feiten’ betroffen. Denk bijvoorbeeld aan het roemruchte
Tonkin-incident dat voor het Amerikaanse staatshoofd als aanleiding
werd genoemd om massale bombardementen op Noord-Vietnam te beginnen; onlangs is nog eens opnieuw vastgesteld dat het nooit heeft
plaatsgevonden. Omgekeerd wordt dit dan vaak al meteen door de tegenpartij beweerd, maar als ‘ongeloofwaardig’ terzijde geschoven. Deze
tendensen zijn vooral ook van belang omdat in conflictsituaties veel informatie onzeker of onverifieerbaar is. Door de claims van één zijde a
priori als geloofwaardig te behandelen, en die van de andere zijde als ongeloofwaardig, ontstaat per definitie een scheef beeld. Het spreekwoordelijke scepticisme van de journalist wordt dus in de dagelijkse praktijk
van de internationale berichtgeving in zeer ongelijke doses ingezet.
Beschikbaarheid. Een derde criterium, dat weinig journalisten uit zichzelf noemen, maar door communicatiewetenschappers als doorslaggevend is aangemerkt, is dat van de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van een bron (of een vertegenwoordiger daarvan). Niet alleen tijdens
kantooruren, maar in noodgevallen zelfs daarbuiten. Iemand die een
kantoor heeft, een woordvoerder, een secretaresse (of zelfs méér dan
een) heeft natuurlijk veel makkelijker ‘toegang’, en is omgekeerd ‘meer
toegankelijk’ (al is het dan indirect), dan iemand die niet makkelijk via
een vast en bekend aanspreekpunt te bereiken is. Iemand die daarentegen een particulier is, met wie tijdens kantooruren geen contact te maken
valt, iemand op verre afstand of iemand die ‘ondergedoken’ zit, is daarentegen moeilijk benaderbaar. Daarom is het niet verbazingwekkend dat
‘officiële’ bronnen zo sterk in het nieuws vertegenwoordigd zijn.
Het is belangrijk om hierbij aan te tekenen dat de routinematige invloed van criteria als ‘autoriteit, credibiliteit en beschikbaarheid’ opnieuw tot een ernstige vertekening leidt. Omdat ze vooral beoordeeld
worden vanuit het perspectief van westerse situaties, publieken en
redacteuren krijgen (pro-)westerse bronnen vaak voorrang. Omdat ook
de ‘limits of acceptable discourse’ vanuit westers perspectief worden beoordeeld, worden niet- en anti-westerse bronnen gemarginaliseerd: hun
redeneringen worden veelal sterk gefragmenteerd en als incoherent en
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illegitiem weergegeven. Het principe van ‘hoor’ en ‘wederhoor’, dat voor
binnenlands nieuws hoog in het vaandel staat, wordt bij internationale
conflicten waarbij het Westen partij is slechts hoogst zelden op een evenwichtige manier toegepast. Zodra een bron als ‘vreemd’ of ‘vijandig’ is
aangemerkt, krijgt die vaak niet langer een vergelijkbare behandeling.
IOU en de dans. Er is nog een andere manier om dit alles te formuleren.
Wederzijdse toegang (‘access’) tussen bronnen en journalisten (vooral die
welke dagelijks contact hebben) wordt goeddeels gereguleerd door ‘nabijheid’: fysieke nabijheid en sociale nabijheid. In hoofdstuk 7 (over de geografie van het wereldnieuws) zullen we zien dat nieuws uit de wereldperiferie vaak doorgegeven en bewerkt en gekleurd wordt door ‘autoriteiten
en experts’ in de wereldcentra. Maar zelfs bínnen de wereldperiferie zijn
de journalistieke vertegenwoordigers van de wereldcentra vaak nauw
verbonden met de economische, sociale, culturele en politieke vertegenwoordigers van hun eigen land of landengroep. Ze hebben dezelfde scholen en universiteiten bezocht, hebben dezelfde vrienden en kennissen,
bewegen zich in dezelfde kringen, delen deels dezelfde opvattingen.
Zowel binnen de wereldcentra als binnen de wereldperiferie behoren
westerse journalisten en westerse bronnen nu eenmaal goeddeels tot dezelfde ‘symbolische economie’, geregeerd door een en hetzelfde ‘betaalmiddel’ van wederzijdse diensten en verplichtingen: in het Engels iou’s
(I owe you’s) genoemd. Ze zijn zich er meestal goed van bewust dat ze tot
elkaar veroordeeld zijn, dat ze over en weer in belangrijke mate kunnen
bijdragen tot elkaars functioneren, succes en prestige. Hoewel ze zich er
natuurlijk heel wel van bewust zijn dat hun belangen niet steeds (of vaak
niet) samenvallen, zullen ze proberen een goede alledaagse werkrelatie
te bewaren. Bijvoorbeeld door enerzijds stukjes vertrouwelijke informatie
door te spelen, en anderzijds de bron van zo’n ‘minilek’ niet te noemen.
Als één van beide partijen dat subtiele evenwicht van impliciete regels
drastisch verstoort, weet hij of zij dat dit de toekomstige relatie ernstig zal
belasten. Je moet dan dus afwegen hoeveel het je waard is.
Een groot deel van het wereldnieuws is het resultaat van deze stille
symbiose: de bevoorrechte toegang van elitebronnen tot elitemedia, en
de bevoorrechte toegang van elitemedia tot elitebronnen. In zijn al eerdergenoemde studie Deciding what’s news vergeleek Gans dit verschijnsel
met een doorlopende dans. En hij voegde daaraan toe: ‘It takes two to
tango, en journalisten ofwel bronnen kunnen de dans leiden. Maar vaker
dan niet zijn het de bronnen die leiden. Omdat er altijd tekort is aan
mensen en tijd, gaan journalisten [meestal] slechts aan achter een klein
aantal vaste bronnen die in het verleden geschikt en beschikbaar zijn gebleken, en stellen zich afwachtend op ten aanzien van andere mogelijke
nieuwsbronnen’ (p. 116).
Terwijl er dus vrijwel continu vaste contacten zijn tussen journalisten
en ‘establishment’, zijn er veel minder contacten tussen journalisten en
alternatieve nieuwsbronnen. Woordvoerders van buurtcomités in derde-
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wereldlanden, van boerenbonden, van inheemse volkeren, van guerrillabewegingen in de buitengebieden, maar zelfs ‘gewone’ mensen buiten
de grootste steden worden eigenlijk alleen geciteerd als er een acute crisis is – en zelfs dan nog vaak naamloos en op een heel bepaalde manier.

De belangrijkste nieuwsmakers in de wereld
De jaren zestig brachten een roep om meer openheid voort die uitmondde in de aanvaarding van nieuwe wetten, zoals de Freedom of Information Act in de vs, en de Wet Openbaarheid Bestuur in Nederland.
In het verlengde daarvan zetten veel overheidsinstellingen binnen de
westerse wereld hun eigen voorlichtingsdiensten op, die informatieverzoeken van de media en het publiek moesten behandelen. Iets dergelijks gebeurde in het zakenleven. Op dit moment zijn de gecombineerde
menskracht en middelen van dergelijke diensten vele malen groter dan
de capaciteit van nieuwsorganisaties en media om informatie te verzamelen en te verifiëren – met name op het gebied van internationale
zaken en plotselinge conflicten. Op veel terreinen zijn voorlichters van
grote instituties de ‘prime definers’ van het nieuws geworden. Laten we
enkele van deze instituties eens wat nader onder de loep nemen, vooral
die van de overheid van de Verenigde Staten.
Het Witte Huis. De allerallerbelangrijkste nieuwsmaker ter wereld is
het Witte Huis. In zijn studie The Image signaleerde de socioloog-historicus Daniel Boorstin dat de balans in de vs al was begonnen om te slaan
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Koude
Oorlog. Al vóór 1950, zo schrijft hij, waren er in Washington 3.000 overheidsvoorlichters die half zoveel binnen- en buitenlandse correspondenten van informatie voorzagen (p. 16). Inmiddels is dat een veelvoud. In
hun studie Age of propaganda – The everyday use and abuse of persuasion
halen Anthony Pratkanis en Elliot Aronson politicologisch onderzoek
aan waaruit blijkt dat Amerikaanse presidenten tegenwoordig gemiddeld bijna één toespraak per dag geven. Veel van deze speeches worden
zó gepresenteerd dat ze nieuws genereren: zowel in binnen- als buitenland (en ook in Nederland). Ze concludeerden: ‘Door over bepaalde
kwesties te spreken en toegang te krijgen tot het avondnieuws, kan de
president een politieke agenda creëren – een beeld van de wereld dat zijn
of haar maatschappelijke politiek dient’ (p. 55).
Het State Department. De tweede grote nieuwsmaker is het State
Department: het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, met
zijn netwerk van ambassades over de hele wereld, aangevuld door de us
Information Agency en haar culturele centra. Rosenblum: ‘De middagbriefing van het State Department is een institutie. Iedere dag verzamelen de persvoorlichters zich al vroeg om de kranten uit te kammen. In de
loop van de morgen steken ze de koppen bij elkaar met de afdelingshoof-
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den en hun bazen om een ‘‘briefing book’’ samen te stellen. Tegen half
één ’s middags hebben ze de wereld gedefinieerd’ (pp. 215-216). Deze definitie sijpelt vervolgens door naar het avondjournaal op tv, naar de voorpagina’s van de kranten, naar de omslagen van de weekbladen in binnen- en buitenland – vooral als er geen belangrijke ‘alternatieve’ bronnen
voorhanden zijn.
Het Pentagon. De derde grote nieuwsmaker is het Pentagon: het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het is een van de grootste conglomeraten van informatieverzameling en informatieverwerking, van het achterhouden en vrijgeven van informatie ter wereld: met eigen filmafdelingen,
televisie, radio, kranten, tijdschriften, boeken en natuurlijk vooral veel
databanken. De invloed op de Amerikaanse en westerse opinie is immens, vooral in zaken van oorlog en vrede: wie er voor wie een bedreiging vormt en waarom. Ten tijde van de Vietnam-oorlog schreef de keurige voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken Fulbright
daarom een fel boek tegen The Pentagon propaganda machine, waarin hij
vaststelde dat dit éne ministerie méér geld aan ‘informatie’ uitgaf dan de
twee grote Amerikaanse persbureaus, de drie grote Amerikaanse televisie-omroepen en de tien grootste Amerikaanse kranten tezamen.
Onder president Reagan publiceerde het Pentagon bijvoorbeeld een
zogenoemd ‘factbook’ over Soviet military power, dat iedere paar jaar
werd bijgewerkt, gratis verspreid en ‘de’ standaardbron was over wapensystemen voor westerse politici en journalisten. Een kritische deskundige, Tom Gervasi, nam de teksten en afbeeldingen, tabellen en grafieken
grondig door en publiceerde vervolgens een eigen, geannoteerde versie.
Hij constateerde daarin dat er op elke afzonderlijke pagina verscheidene
grove vertekeningen en verdraaiingen stonden: in terminologie, in categoriseringen, in beweringen en vergelijkingen. Na het einde van de
Koude Oorlog werd duidelijk dat hij al die tijd gelijk had gehad, en dat
het Sovjet-leger nooit ook maar bij benadering de oppermachtige vechtmachine was geweest die ons was voorgehouden.
Natuurlijk is de regering van de vs niet de enige westerse regering die
door agendasetting en prime-definition een grote invloed uitoefent op
de grote nieuwsgaringsorganisaties en media. Groot-Brittannië heeft die
invloed ten dele ook (bijvoorbeeld als het gaat over Noord-Ierland),
Frankrijk (als het gaat over de zaken van bepaalde Afrikaanse landen),
enzovoort.

Propaganda en censuur
Een paar woorden over propaganda en censuur, hoewel dit boek vooral
gaat over vertekeningen die spontaan en te goeder trouw optreden, niet
over flagrante leugens en kwade trouw. Toch komen die ook voor, en zijn

98

w i e ko m t a a n h e t wo o rd i n h e t we re l d n i e u w s ?

veel moeilijker door media en publiek te onderscheppen dan op het eerste gezicht lijkt.
De traditionele opvatting van propaganda en censuur is erg deterministisch: zij heeft slechts betrekking op de absolute macht van regeringen
om bepaalde dingen in alle media gepubliceerd te krijgen, en andere in
geen enkel medium. Die definitie beperkt propaganda en censuur tot de
brute en primitieve praktijken van autoritaire en totalitaire regeringen.
Een modernere conceptualisering zou veeleer ‘probabilistisch’ moeten
zijn: zij zou betrekking moeten hebben op de relatieve macht van regeringen om bepaalde dingen nadrukkelijk in veel grote media gepubliceerd te krijgen, en andere dingen nauwelijks en hooguit in een enkel
klein medium. Binnen de liberaal-democratische landen heet dit
‘information management’, ‘nieuws management’ of ‘issues management’. Als we ons opnieuw tot de vs beperken, kunnen we vaststellen dat
het daar al geruime tijd een hoogontwikkelde praktijk is.
Propaganda en mediamanipulatie. Nadat de Vietnam-oorlog voor veel
tweespalt had gezorgd, lanceerden speciale commissies van het Amerikaanse Congres enkele grote onderzoeken naar verdenkingen van herhaalde mediamanipulatie door de buitenlandse en binnenlandse veiligheidsdiensten, de cia en de fbi. De officiële rapporten daarover werden
overigens op hun beurt gecensureerd (o.m. op aandrang van cia-directeur George Bush, de latere president), maar onderzoeksjournalisten
slaagden er toch in de geheime informatie te reconstrueren.
De voormalige Washington Post-reporter Carl Bernstein (bekend van
de Watergate-onthullingen) schreef in Rolling Stone magazine (20 okt.
1977), dat ‘meer dan 400 Amerikaanse journalisten’ in de loop van de
voorafgaande 25 jaar ‘opdrachten van de Central Intelligence Agency
hadden uitgevoerd’. Het ging hierbij alléén om degenen die specifieke
taken toegewezen hadden gekregen, niet om degenen die ‘bij gelegenheid over en weer diensten hadden uitgewisseld’ met de cia. Vrijwel alle
grote media hadden hieraan willens en wetens meegewerkt, zo schreef
hij: de persbureaus ap, upi en Reuters, dagbladen zoals de New York
Times en die van de grote Hearst en Scripps-Howard krantenconcerns,
de nieuwsweekbladen Time en Newsweek, de grote omroepen abc, cbs
en nbc – allemaal. De opdrachten liepen uiteen van spionage tot ‘het
planten van geraffineerd uitgekiende stukken misinformatie’ (in hun
eigen en andere media).
Nadat deze publicatie het taboe had doorbroken, gingen ook twee reporters van de New York Times zelf nader op deze praktijken in. Ze schreven (op 25-27 december van hetzelfde jaar) dat de cia op verschillende
tijdstippen meer dan vijftig kranten, nieuwsdiensten, radiostations, tijdschriften of andere communicatie-eenheden in eigendom had gehad of
gesubsidieerd... Een dozijn andere nieuwsorganisaties in het buitenland
was niet door de cia gefinancierd maar door betaalde cia-agenten geïnfiltreerd. Een dozijn Amerikaanse uitgeverijen, waaronder enkele van de
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bekendste uit de bedrijfstak, had tenminste 250 boeken in de Engelse taal
gepubliceerd die geproduceerd of gefinancierd waren door de cia...
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hadden minstens dertig
en misschien wel honderd Amerikaanse journalisten bij een groot aantal
Amerikaanse nieuwsorganisaties onder dekmantel van verslaggeving in
feite als geheim agent in loondienst gewerkt... Op een bepaald moment,
waren er wel achthonderd van deze ‘propagandakanalen’ geweest,
merendeels buitenlandse journalisten. Toen hem vorig jaar in een interview gevraagd werd of de cia dergelijke agenten wel eens vertelde wat ze
moesten schrijven, antwoordde voormalig cia-directeur William Colby
‘O, zeker, de hele tijd’... De heer Wisner [het eerste hoofd van de afdeling
voor ondergrondse activiteiten van de dienst] mocht graag denken dat
deze ‘Wurlitzer’ [een soort jukebox] het middel was geworden om met
een druk op de knop in elke taal van de wereld de melodie ten gehore te
brengen waarvoor de cia in de stemming was, zo zei het artikel. ‘We
‘‘hadden’’ op elk ogenblik ten minste één krant in elke buitenlandse
hoofdstad’, zo voegde een cia-man daaraan toe.
Na deze schokkende onthullingen werden er plechtige beloften gedaan dat het hiermee nu afgelopen zou zijn, en dat het nooit meer opnieuw zou worden toegestaan. Of in elk geval dat manipulatiepogingen
zich in het vervolg zouden beperken tot buitenlandse journalisten en buitenlandse media, en wel zódanig dat ze geen rechtstreekse invloed op het
Amerikaanse publiek en de Amerikaanse politici konden hebben. Maar
dit was al spoedig weer vergeten. Onder de presidentschappen van
Reagan en Bush (1980-1992) bloeide de praktijk weer als vanouds op. Eén
insider die daarover uit de school klapte was de man die verantwoordelijk was geweest voor de public relations- en mediamanipulaties ten behoeve van de anti-sandinistische contra’s in Nicaragua (zie: Chamorro).
De opeenvolgende Amerikaanse interventies in Cuba, Chili, Grenada,
Nicaragua en Panama werden alle voorafgegaan, begeleid en gevolgd
door uitvoerige campagnes van mediamanipulatie; net als het geallieerde optreden in de Golf. In dergelijke situaties blijken de wereldmedia
zeer kwetsbaar, omdat ze gewend zijn zózeer ‘blind’ te varen op bepaalde vertrouwde bronnen. De media vinden het kennelijk moeilijk om
daaruit zodanige conclusies te trekken dat garanties tegen toekomstige
ontsporingen ontstaan.
Censuur en zelfcensuur. Maar omdat deze verhalen een tijd later naar
buiten zijn gekomen, bestaat er dan toch geen effectieve censuur of zelfcensuur in landen als de vs? Toen het land eenmaal verdeeld was over
Vietnam publiceerde de New York Times inderdaad de Pentagon Papers,
en bracht de Washington Post inderdaad het Watergate-schandaal aan
het licht. Maar de tijden zijn veranderd. De New York Times wilde niet
langer beschouwd worden als een krant die voortdurend op zoek was
naar schandalen, en ook de Washington Post ging geleidelijk aan weer
minder nadruk leggen op onderzoeksjournalistiek.
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Rond het midden van de jaren tachtig werd dit (onder meer in de
International Herald Tribune) toegelicht door de hoofdredacteur van de
Washington Post, Benjamin Bradlee. ‘Ten eerste overleggen we regelmatig met de regering over verhalen die gevoelig liggen, en houden we verhalen veel vaker om redenen van nationale veiligheid achter dan mensen
denken. De Washington Post heeft tot nu toe dit jaar uit meer dan twaalf
verhalen om dergelijke redenen informatie achtergehouden. [Maar] ten
tweede laten we niet door de regering – of wie dan ook – bepalen wat we
moeten publiceren.’
Dat klinkt als een krachtige positiebepaling. Maar als we ervan uitgaan dat dit een gemiddelde periode was, dan zou dit betekenen dat de
meest kritische grote krant van de Verenigde Staten iedere twee weken
(!) een gecensureerd artikel over internationale kwesties publiceert. De
bekende onderzoeksjournalist Scott Armstrong nam ontslag vanwege de
‘nieuwe voorzichtigheid’ van de krant. Zijn uitleg: ‘Ik moet duidelijk
maken dat de Post een van de betere organisaties is; zij heeft namens mij
bijvoorbeeld vijf rechtszaken aangespannen op grond van de Freedom of
Information Act. Maar er waren tweehonderd andere gevallen dat de
Post illegaal toegang tot informatie werd ontzegd, en ze de regeringsbeslissing niet aanvocht’ (Lee & Solomon, p. 20). Ondanks alle drukte
over het Iran-contra-schandaal, en ook over ‘Iraqgate’, zijn veel van de
kernkwesties daarbij over drugssmokkel, wapensmokkel, embargodoorbrekingen, geheime financieringen en dergelijke nooit ook maar bij benadering opgelost. Hoewel de grote Amerikaanse media als enige in de
positie waren om deze zaken op te helderen, hebben zij zich deze keren
in feite bij een massale cover-up neergelegd. Alleen beperkte stukjes van
de legpuzzels zijn door hen in elkaar gepast.
Soortgelijke zaken gelden voor Groot-Brittannië, waar de grote binnen- en buitenlandse media decennialang flagrant gemanipuleerd blijken te zijn inzake Noord-Ierland, zoals aan het licht kwam bij de Colin
Wallace-affaire (Foot). Philip Knightley schreef een indrukwekkend
overzicht inzake The first casualty bij gewapende conflicten: het eerste
slachtoffer blijkt óók in westerse landen steeds opnieuw de waarheid te
zijn. Hij zei dat de oorlogscorrespondent van de Krim-oorlog tot de Falkland-oorlog vaak een held was geweest, maar ook vaak ‘a propagandist
and a myth maker’. Dit geldt overigens al lang voordat er feitelijk met
scherp geschoten wordt, en vanaf het moment dat iets als een kwestie
van ‘nationale veiligheid’ wordt aangemerkt.
Het probleem is het volgende. Als de invloedrijke Amerikaanse, Britse, Franse en andere media zich in dergelijke gevallen zó gemakkelijk
laten manipuleren, betekent dit dan niet dat er op wereldniveau voortdurend een scheef beeld dreigt te ontstaan: bijvoorbeeld van wie er
dreigt en wie er bedreigd wordt?
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Terugblik op de Golfoorlog
In verreweg de meeste pro-westerse Golfstaten vergaarde een kleine bovenlaag wanstaltige rijkdommen, werd het overgrote deel van het werk door buitenlanders gedaan, bestond geen algemeen kiesrecht, en geen burgerlijke
vrijheden. Men had daar nooit een probleem van gemaakt, maar om nu westerse dienstplichtigen te vragen om voor deze oliesjeiks de kastanjes uit het
vuur te halen: dat was moeilijk aan het thuisfront te verkopen. Of toch niet?
Een dozijn uitgeweken kapitaalkrachtige hoge functionarissen vormde een
lobby: Citizens for a Free Kuwait. Het huurde een groot public-relationsbureau in, dat de belangen voor meer twijfelachtige regimes (zoals Turkije en
Indonesië) waarnam: Hill & Knowlton. Dat ontving in vijf maanden ruim tien
miljoen dollar, zette landelijk honderdtwintig mensen op de zaak, en begon
een stroom ‘sound-bites’ en ‘photo-ops’ te organiseren, die de media en de
publieke opinie moesten omturnen.
Er zijn inmiddels zeker een dozijn studies verschenen, over hoe de media en
de publieke opinie destijds werden bewerkt. Zo waren er bijvoorbeeld berichten over mishandelingen en martelingen, maar daarvan waren natuurlijk
geen beelden beschikbaar. Volgens John McArthur van Harper’s Magazine
zette CFK daarom een aantal van die vermeende incidenten in scène, en verspreidde er vervolgens vage foto’s van. Het Franse weekblad Paris Match
kreeg later door een andere bron foto’s toegespeeld, die lieten zien hoe een
Iraaks vuurpeloton een groep Koeweiti’s executeerde. Toevallig kwam het er
achter dat de terechtgestelden juist Iraakse soldaten waren geweest, die zich
misdragen zouden hebben. Het publiceerde die informatie echter pas na afloop van de oorlog, ‘om Saddam Hoessein niet in de kaart te spelen’.
Veel succesvoller was echter een ander verhaal dat Citizens for a Free Kuwait
vervolgens met hulp van Hill & Knowlton verspreidde. Namelijk dat Iraakse
soldaten maar liefst 312 couveuses hadden gestolen, de vroeggeborenen eruit
hadden gehaald, en op de grond hadden laten sterven. cfk en h&k instrueerden daartoe een dozijn Koeweiti’s om als ‘ooggetuigen’ op te treden. Hun
emotionele verklaringen vormden de onmiddellijke aanleiding voor de
Veiligheidsraad van de vn, en voor het Congres van de vs, om een gewapend
ingrijpen goed te keuren (in het geval van de Senaat met een krappe
meerderheid van slechts drie stemmen). Aanvankelijk werden de beschuldigingen zelfs door Amnesty International overgenomen, maar later weer
ingetrokken.
Een later boek van John McArthur, The second front, een reportage van abc
News, en een Canadese tv-documentaire, lieten gedetailleerd zien dat het verhaal op weinig of niets gebaseerd was geweest. Inmiddels waren de geallieerde bombardementen op Bagdad echter al begonnen... Slachtoffers werden
evenwel de eerste weken door de westerse media spontaan buiten beeld gehouden. Ramsey Clark was Amerikaans minister van justitie ten tijde van de
Vietnam-oorlog: later kreeg hij spijt en werd pacifist. Hij kreeg toestemming
om met een televisieploeg Irak binnen te reizen, de gewonden en de schade
te filmen. Zijn opnamen werden echter door alle omroepen geweigerd: in de
Verenigde Staten, in de hele westerse wereld, en ook in Nederland. Inmiddels
hadden bijna alle westerse journalisten Bagdad verlaten: niet gedwongen,
zoals werd gezegd, maar omdat hun veiligheid niet kon worden gegarandeerd.
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Een van de twee overblijvers was oorlogsverslaggever Peter Arnett van cnn,
die zich eerder in Vietnam kritisch had betoond. De beelden vanuit zijn comfortabele hotelkamer, van het afsteken van ‘een nachtelijk vuurwerk’ boven
Bagdad worden nog steeds herinnerd als een ‘live reportage’ over de oorlog.
Maar toen hij later Iraakse slachtoffers begon te tonen, werd hij beschuldigd
van heulen met de vijand. Ook aan de andere kant, op de geallieerde thuisbases in Saoedi Arabië, stond cnn vooraan maar deed daar verder niet zo heel
veel mee. Met goede reden: pas veel later werd bekend, dat er gedurende de
hele oorlog voor de zekerheid een censor van het Pentagon op de redactie
was geweest. Baudrillard meldde een hilarisch moment, toen cnn om meer
te weten te komen overschakelde naar een groep verslaggevers in de woestijn, die bekenden dat ze naar cnn zaten te kijken om meer te weten te komen.
Uit: Jaap van Ginneken, ‘Luchtspiegelingen in de Golf’, De Groene Amsterdammer,
12 aug. 2000.

Experts
Terwijl officiële bronnen vaak het initiatief nemen om journalisten en
media te benaderen, nemen journalisten en media op hun beurt vaak het
initiatief om een andere groep invloedrijke ‘stemmen’ te benaderen:
experts. In de loop der jaren hebben deskundigen een heleboel baarlijke
nonsens uitgekraamd, zoals onder meer blijkt uit een hilarische bloemlezing van Cerf en Navasky: The experts speak – The definitive compendium
of authoritative misinformation. Eén reeks voorbeelden kan ontleend
worden aan de optimistische uitspraken van allerlei economische hotemetoten aan de vooravond van de dramatische ineenstortingen van de
aandelenbeurzen: eerst in 1929, en vervolgens opnieuw in 1987 (zie: Van
Ginneken, 1993b). Toch blijven journalisten dezelfde experts telkens opnieuw opzoeken. De meest invloedrijke ‘anchorman’ ter wereld, cbs’ Dan
Rather, gaf toe dat hij net als anderen steeds weer terechtkwam ‘bij een
schokkend kleine... kring van deskundigen [die]... keer op keer weer gevraagd worden’.
De Amerikaanse auteurs Martin Lee en Norman Solomon hebben een
boek gepubliceerd onder de titel Unreliable sources – A guide to detecting
bias in the news media. In de late jaren tachtig, toen de behoudende president Reagan de macht overdroeg aan de behoudende president Bush,
behoorden Lee en Solomon tot de staf van een vooruitstrevende groep
van media-analisten: Fairness and Accuracy in Reporting, afgekort fair.
Deze groep gaf twee sociologen van het Boston College, William Hoynes
en David Croteau, opdracht om een ‘objectieve’ kwantitatief-empirische
studie te maken van een van de meest invloedrijke programma’s op de
Amerikaanse televisie, abc’s Nightline: van 865 afleveringen, en ook van
de 2.498 gasten die daarin waren opgetreden. De resultaten waren onthullend.
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Het onderzoek signaleerde dat van alle commentatoren in het programma 97,5% Amerikaan was, 95,5% blank en 90% man. Van alle gasten was 92% blank, 80% overheidsfunctionaris, bedrijfsvertegenwoordiger of oefende een vrij beroep uit, en slechts 5% sprak namens een
organisatie die een ‘publiek belang’ vertegenwoordigde (consumentenorganisaties, milieubewegingen, vredesgroepen, enzovoort). ‘De leidende gasten, met elk veertien optredens, waren Henry Kissinger en een
andere voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Haig.
Daarna kwamen (met elk 12 optredens) Elliot Abrams, een vertegenwoordiger van het State Department, en Jerry Falwell, een woordvoerder van de Moral Majority-beweging. De negentien Amerikaanse gasten,
die (met meer dan 5 optredens) als vaste gasten van Nightline konden
worden aangemerkt, waren allemaal mannen, op twee na allemaal blanken, en dertien van de negentien waren conservatief.’
Presentator Ted Koppel verdedigde zich door te zeggen dat ‘als je de
Amerikaanse buitenlandse politiek wilt kritiseren, dan moet je niet de
tegenstanders van de Amerikaanse buitenlandse politiek uitnodigen en
hun hart laten luchten. Wat je doet is de architecten van de Amerikaanse
buitenlandse politiek uitnodigen en ze verantwoording laten afleggen’.
Dat is natuurlijk één manier om er tegenaan te kijken. Maar Lee en Solomon geven (op pp. 17 en 26-31) ook een ander gezichtspunt. ‘Roy Wilkins,
een voormalige redacteur van de Washington Post, en een van de weinige
zwarte commentatoren die regelmatig op televisie verschijnt, verklaart
dat in tv-discussies ‘‘de linkerzijde eenvoudigweg wordt weggelaten. Ik
heb nog nooit Noam Chomsky op televisie gezien. Ik denk dat ik niet eens
weet hoe Noam Chomsky eruit ziet, hoewel ik van zijn geschriften weet
dat hij een goed onderlegde criticus van de Amerikaanse buitenlandse
politiek is’’.’ (Chomsky is een ‘wereldberoemde’ hoogleraar in de taalkunde, verbonden aan het wereldberoemde Massachusetts Institute of Technology, maar ook een ‘controversiële’ radicale intellectueel).
Hoewel de Amerikaanse commerciële televisie onder strakkere controle staat dan de Europese publieke televisie, geldt daar in wezen hetzelfde ‘kaartsysteem’-mechanisme inzake deskundigen. Vrijwel iedere
kwestie wordt ‘gedekt’ door een zeer klein aantal deskundigen, die keer
op keer opnieuw verschijnen. Op het gebied van buitenlandse zaken en
defensie worden de meeste terreinen gecoverd door een handjevol
experts. De betreffende ministeries hebben de laatste jaren in veel landen zelfs hun eigen ‘denktanks’ georganiseerd. Deze kunnen binnen enkele uren (of in noodgevallen zelfs binnen enkele minuten) geschikte
woordvoerders over allerlei kwesties leveren, zodat men niet steeds
hoeft terug te vallen op het bredere scala aan universitaire mensen, dat
onvoorspelbaarder is.
Maar ook de academische wereld heeft haar beperkingen. Er is een
duidelijke tendens om onder alle omstandigheden ‘oudere blanke westerse mannen’ als de ultieme autoriteit te beschouwen. Edward Said

104

w i e ko m t a a n h e t wo o rd i n h e t we re l d n i e u w s ?

heeft erop gewezen dat ‘Oriëntalisten’ die in de westerse media ten
tonele worden gevoerd zelden zélf afkomstig zijn uit Arabische of islamitische landen. Evenmin zijn ‘Indologen’ vaak afkomstig van het Indische
subcontinent of de Indonesische archipel. Een ‘old China hand’ is zelden
een Chinees. Toch weet een ontwikkelde Arabier, Indiër, Indonesiër of
Chinees soms meer over zijn eigen cultuur dan een westerse ‘deskundige’. De gedachte is kennelijk dat de laatsten die moeilijker kunnen uitleggen aan een westers of mondiaal publiek. Maar dat is helemaal niet zo
vanzelfsprekend als het lijkt.
De Brit Jonathan Benthall heeft laten zien dat ook in reportages over
‘niet-westerse’ rampen vooral westerse deskundigen aan het woord worden gelaten. Zelfverzekerde overzeese hulpverleners worden bij die gelegenheid vaak gefilmd tegen een achtergrond van hulpeloze inheemse
menigten, die – opnieuw – niet in staat zijn een significante rol te spelen
bij het oplossen van hun eigen problemen. De individuele blanke dokter
of ingenieur legt dan uit wat er gaande is, de anonieme gekleurde massa
blijft letterlijk sprakeloos. Op die manier wordt de westerse visie op de
wereld voortdurend opgewaardeerd, en de niet-westerse visie voortdurend neer-gewaardeerd.

Citaten en aanhalingstekens
Het feit dat er in het nieuws allerlei verschillende stemmen aan het
woord worden gelaten, wil nog niet zeggen dat de visies die ze uitdragen
ook allemaal gelijk worden behandeld. Hoewel ‘citeren’ een erg simpele
techniek lijkt, zijn er allerlei subtiele en minder subtiele verschillen in de
manier waarop die techniek kan worden gehanteerd. Sommige manieren van citeren geven werkelijk ruimte aan een bepaald gezichtspunt, en
maken het plausibel. Andere manieren van citeren doen precies het omgekeerde: zij presenteren uitspraken als illegitiem en absurd. Dit gebeurt
door een combinatie van twee stijlmiddelen: enerzijds de precieze plaatsing van aanhalingstekens, en anderzijds door een bepaalde etikettering
van de bron daarbij.
Door nadrukkelijk te citeren wordt niet alleen een bepaald gezichtspunt weergegeven, maar wordt vaak ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid (voor datgene wat gezegd wordt) helemaal bij de bron gelegd.
Tuchman noemt dit het ‘verplaatsen van feitelijkheid’. Dit is een favoriete
manier van werken van de grote persbureaus. Enerzijds kunnen ze zo
actueler zijn, anderzijds hoeven ze niet alles te controleren. Ze hoeven
dan namelijk niet langer te melden dat dit-of-dat het geval is. Maar alleen dat die-en-die zégt dat dit-of-dat het geval is. Op die manier wordt
een gezichtspunt tot ‘een feit’ getransformeerd. Met behulp van dit feit
kunnen bovendien weer andere feiten worden uitgelokt, dat wil zeggen
reacties gevraagd.
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Iedere kritische lezer weet natuurlijk intuïtief dat het er nogal wat toe
doet welke woorden er nou eigenlijk precies tussen aanhalingstekens
staan en welke niet. Of, om in omroeptermen te spreken, waar de verandering in intonatie begint en eindigt, die aangeeft dat de betreffende
woorden niet die van de journalist zijn, maar van de bron. Dit kan worden begeleid door een veelzeggend gebaar met de handen en vingers in
de lucht, of door uitdrukkingen als ‘quote... unquote’. Dat is althans de
theorie, maar de praktijk is aanzienlijk gecompliceerder. Er bestaat namelijk een soort van impliete hiërarchie: met aan de ene kant mensen die
vaak letterlijk en uitvoerig worden geciteerd, in het midden mensen van
wie vaak slechts losse uitdrukkingen en woorden worden geciteerd, en
aan de andere kant mensen die meestal alleen geparafraseerd worden
weergegeven. De uitspraken van sommigen lijken daardoor evidenter,
coherenter en plausibeler dan die van anderen.
Als we op radio of televisie een interview zien, moeten we ons altijd
bewust zijn van verschillende zaken. Ten eerste: dat het opgenomen interview vermoedelijk veel langer was dan het uitgezonden interview, en
dat er aanzienlijke stukken uit zijn gehaald. Ten tweede: dat de volgorde
van de uitspraken van de geïnterviewde hier en daar ingrijpend veranderd kan zijn, waardoor een andere suggestie ontstaat, die de interviewer ‘logischer’ of ‘onthullender’ vond. Ten derde: dat de strekking ook
sterk veranderd kan zijn, door ‘letterlijke aanhalingen’ af te wisselen met
korte introducties, commentaren en subconclusies. Op de radio is dit bekortings- en bewerkingsproces (‘de montage’) meestal volledig onhoorbaar, op televisie en in film wordt het ‘genaturaliseerd’ met ‘tussenshots’
van de omgeving of de interviewer (het ‘knikje’ met het hoofd). Deze zijn
vaak later, en ook wel elders, gemaakt met dit specifieke doel.
Als we een interview in de krant lezen, gelden soortgelijke zaken. Datgene wat als ‘letterlijk citaat’ tussen aanhalingstekens staat vermeld, is
bovendien (vooral bij actueel nieuws) niet altijd met een bandrecorder
opgenomen, maar bij flarden opgeschreven, en later weer aangevuld op
grond van wat de journalist zich herinnert. Dat ligt mede aan een fundamentele paradox van het schijnbaar ongecompliceerde genre. Het Stijlboek van de Volkskrant schrijft daarover (op p. 96): ‘De compositie van
een interview is het werk van de interviewer – door zijn rol tijdens het gesprek en door zijn latere componeer-arbeid achter het toetsenbord (knippen, schuiven, plakken en vooral selecteren). Dit betekent niet dat de
spreektrant van de geïnterviewde mag worden aangetast; integendeel,
die moet zo herkenbaar mogelijk worden weergegeven. Willem Wittkampf, legendarisch interviewer uit de glorietijd van Het Parool, gaf ooit
de bondigste definitie van het interview-vak: ‘‘Het zijn zijn woorden,
maar het is mijn verhaal’’.’
Er zijn ook subtiele verschillen in citeerwijze, die de lezers, luisteraars
en kijkers bijna onmerkbare aanwijzingen geven over de waarheid of onwaarheid van een uitspraak. Je kunt schrijven: President Zo-en-zo zei
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dat een vijandig land de internationaal erkende grens heeft geschonden.
Of je kunt schrijven: President Zo-en-zo zei dat ‘een vijandig land de internationaal erkende grens heeft geschonden’. Of zelfs: President Zo-enzo zei dat ‘een vijandig land’ de ‘internationaal erkende’ grens heeft ‘geschonden’. In de eerste voorbeelden wordt de claim min of meer zakelijk
overgebracht. In het laatste geval wordt zeer nadrukkelijk de aandacht
gevestigd op de precieze formulering, die daarmee (in dit geval) in twijfel wordt getrokken. De eerste procedure wordt vaak spontaan gekozen
bij het citeren van ‘vriendschappelijke’ bronnen, de laatste gereserveerd
voor vijandige bronnen.
Letterlijke en geparafraseerde, uitgebreide en verknipte citaten worden uiteindelijk in het artikel of programma samengeweven. Hartley
zegt daarover in Understanding news (1982, p. 110): ‘Alle individuele
stemmen worden – net als de individuele noten in een muziekstuk – georkestreerd binnen het kader van het algehele nieuwsbericht. Het effect
daarvan is dat het verhaal daardoor van authenticiteit voorzien wordt,
het realiteitseffect. Dit wil niet zeggen dat stemmen-van-buiten zomaar
als ‘‘juist’’ of definitief in het verhaal aanvaard worden. Verre van dat.
Al het aangehaalde materiaal, of de geïnterviewde stemmen, worden behandeld als zeer voorlopig in status. Zij kunnen geherinterpreteerd worden in het licht van andere stemmen in het verhaal – vooral die van de
[nieuws]professionals zelf.’

De ‘toonzetting’ van citaten
Hartley vestigt (op p. 108) ook de aandacht op een ander belangrijk aspect van dit hele compositieproces, namelijk de ‘toonzetting’ ervan door
de aanduiding van bronnen. Vlak vóór of achter een citaat wordt de bron
ervan gewoonlijk aangeduid met naam, hoedanigheid en mogelijke andere gegevens. Deze geven de lezer (luisteraar, kijker) opnieuw een subtiel signaal inzake de waarheid of onwaarheid van de uitspraak. Hij haalt
daarbij het boek Everyday television: Nationwide van Brunsdon en Morley
aan, waarin staat dat deze ‘nominatie’ als doel heeft ‘het publiek een aanwijzing te geven over de identiteit van deelnemers of geïnterviewden van
buiten het programma[personeel]; hun ‘‘status’’ (als expert, ooggetuige,
enzovoort) vast te stellen, en hun recht of bevoegdheid om over het onderwerp in kwestie te spreken. Zo wordt ook hun voorgestelde graad van
geloofwaardigheid en gezag binnen het vertoog vastgesteld’. Dit kan bij
televisie of film ook gebeuren met een ondertitel.
Door voor citaten een dergelijke ‘toonzetting’ in majeur of mineur te
geven, wordt ook een signaal gegeven over de juistheid of onjuistheid
van de claims die in het citaat worden gemaakt. Door iemand aan te duiden als de vertegenwoordiger van een ‘regime’ in plaats van als vertegenwoordiger van een ‘regering’ wordt bijvoorbeeld een bedekte hint gege-
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ven over legitimiteit en betrouwbaarheid. De schijnbaar objectieve techniek van het geven van letterlijke citaten blijkt dus ook het geven van
impliciete waardeoordelen te omvatten. Dit is vooral opvallend bij ‘hoor
en wederhoor’ van een als legitiem beschouwde en een als illegitiem beschouwde partij, bijvoorbeeld bij nationale of internationale conflicten.
Laten we enkele categorieën van dergelijke etiketten eens nader onder
de loep nemen, en vooral letten op interculturele verschillen daarbij.
Etiketten inzake politieke overtuiging. Wie is er een ‘activist’ (in het Engels een ‘militant’) en wie niet? Een ‘radicaal’ wordt in de Verenigde Staten al snel aan de extreme (linker)kant geacht, een radicaal is in Frankrijk
daarentegen iemand die tot een van de vele (linkse) centrumpartijen behoort, die al meer dan honderd jaar bestaan. Een ‘federalist’ wordt in de
vs beschouwd als een voorstander van centralisatie, in Frankrijk als een
voorstander van decentralisatie. Een lid van ‘de’ centrumpartij in Nederland is daarentegen een rechtse extremist. Het woord ‘republikein’ is
in Frankrijk synoniem met een goede democraat, een ‘republikein’ is in
Engeland daarentegen synoniem met een gevaarlijke vijand van de gevestigde orde. Democraat en Republikein zijn daarentegen in de vs weer partijnamen. Een ‘liberal’ is in veel Angelsaksische landen een progressief,
maar in veel landen op het Europees continent veeleer een conservatief
(althans in sociaal-economische kwesties, niet in moreel-culturele). Als
zulke problemen van onvertaalbaarheid van etiketten al opduiken tussen
westerse landen onderling, is duidelijk dat het toekennen ervan aan nietwesterse leiders en stromingen in hoge mate arbitrair is.
Door te zeggen dat iemand ‘radicaal’ of ‘gematigd’ is, geeft men meestal niet veel anders aan dan dat die als ‘anti-westers’ of ‘pro-westers’
wordt waargenomen. Een mooi voorbeeld trad op tijdens de ‘Iraanse’ gijzelingscrisis (die we ook de ‘Amerikaanse’ gijzelingscrisis zouden kunnen noemen). Eén politieke factie in Teheran werd daarbij aanvankelijk
als ‘radicaal’ aangeduid, een andere als ‘gematigd’. Maar korte tijd later
moesten de etiketten worden verwisseld, omdat men tot de conclusie gekomen was dat de radicalen ‘in feite’ de gematigden waren, en de gematigden ‘in feite’ de radicalen. Het is een perfecte illustratie van het willekeurige en tautologische karakter van veel van dergelijke labels.
Wat betekent het verder als we zeggen dat iemand een fascist of een
communist is, of – in de huidige context – een ‘ex-fascist’ of een ‘ex-communist’? Veel van de oudere Duitse of Midden-Europese politici waren in
hun jeugd kortere of langere tijd lid van een of andere fascistische organisatie. Toch werd het etiket ‘oud-nazi’ of ‘ex-fascist’ als het zo uitkwam
door de media alleen bepaalde mensen opgeplakt, en niet anderen. Veel
van de oudere Russische of Oost-Europese politici waren in hun jeugd
kortere of langere tijd lid van een of andere communistische organisatie.
Toch wordt het etiket ‘oud-stalinist’ of ‘ex-communist’ als het zo uitkomt
door de media alleen bepaalde mensen opgeplakt, en niet anderen. Gorbatsjov werd bijvoorbeeld slechts zelden als een communist aangeduid,
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hoewel hij destijds niet openlijk met die ideologie brak. Allende werd
daarentegen in veel Anglo-Amerikaanse media consequent als een
‘marxist’ aangeduid, hoewel hij zichzelf socialist noemde, en lid was van
de sociaal-democratische Internationale.
Ondertussen is vrijwel geen enkele West-Europese politicus ooit aangeduid als ‘ex-koloniaal’, hoewel het merendeel van de oudere politici in
Engeland, Frankrijk, Nederland, België, Portugal en andere landen zich
oorspronkelijk verzette tegen het onvoorwaardelijk onafhankelijk maken
van de overzeese koloniën. Men zou heel wel kunnen stellen dat ze daardoor medeverantwoordelijkheid dragen voor de tienduizenden, honderdduizenden of soms miljoenen doden die de verschillende onafhankelijkheidsoorlogen maakten. Daaraan wordt echter in geen enkel etiket
herinnerd.
Etiketten inzake politieke rol. Als men een toppoliticus met zijn formele functie aanduidt, is dat trouwens vaak legitimerend; als men een toppoliticus met een voormalige niet-politieke rol aanduidt, is dat vaak
delegitimerend. Meestal hadden de westerse media het bijvoorbeeld over
president Eisenhower, president Kennedy, president Reagan en president
Bush. En niet over: generaal Eisenhower, multimiljonair Kennedy, filmacteur Reagan en cia-directeur Bush (Sr.). Er is evenwel een sterke tendens
om pro-westerse leiders met hun formele functie aan te duiden, en antiwesterse leiders met hun voormalige niet-politieke rol.
De Britse taalkundige Fowler keek bijvoorbeeld (1991, op pp. 112-119)
eens nauwkeuriger naar berichten over de luchtaanval op Libië, door
Amerikaanse vliegtuigen die in Engeland waren opgestegen. Hierin
werd Kadhafi consequent aangeduid als ‘kolonel’, terwijl Reagan ‘president’ werd genoemd, en Thatcher ‘premier’ of ‘eerste minister’. Deze benamingen gingen ook vergezeld van allerlei andere signalen van antipathie of sympathie. Het gaat er hierbij niet om of de betreffende politici
‘echt’ legitiem zijn of niet. Het gaat erom dat gedaan wordt alsof het ‘benamingsproces’ neutraal is, terwijl het in feite een krachtig maar deels
verborgen waardeoordeel inhoudt.
Daarvan zijn legio voorbeelden, die zich niet beperken tot de Arabische wereld of Afrika. Dozijnen pro-Amerikaanse leiders die de laatste
decennia in Latijns-Amerika of Zuidoost-Azië aan de macht waren,
waren (en zijn vaak nog steeds) generaals die aan de macht kwamen
door militaire staatsgrepen en/of dubieuze verkiezingen. Toch worden
deze in gewone tijden vaak keurig aangeduid als ‘president’ of ‘premier’.
Pas als ze op een of andere manier tóch weer in conflict geraken met de
Verenigde Staten, kozen veel media spontaan weer voor de aanduiding
‘generaal’ of ‘kolonel’. Een duidelijk voorbeeld in dit geval is de merkwaardige geschiedenis van Panama’s Noriega.
Etiketten inzake geslacht. Iets dergelijks geldt voor vrouwelijke politieke figuren en hun aanduiding door mannelijke journalistieke waarnemers. Er is een algemene tendens waarneembaar om de nadruk te leg-
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gen op de ‘macho’-eigenschappen van vrouwen die het goeddeels op
eigen kracht in de politiek gemaakt hebben: denk aan Margaret Thatcher,
Golda Meir, Indira Gandhi en vele anderen. Er is daarentegen ook een
algemene tendens waarneembaar om de nadruk te leggen op de ‘feminiene’ eigenschappen van vrouwen die hun rol (mede) dankten aan hun
romance met een machtig man, danwel om ze bij voortduring te voorzien van etiketten als ‘schoonheidskoningin’, ‘danseres’, ‘zangeres’. In gevallen als bijvoorbeeld die van Eva Peron is dat bijvoorbeeld een miskenning van haar eigen rol.
Op soortgelijke wijze zijn er na de oorlog tientallen politieke leiders
geweest die hun naaste familieleden belangrijke functies gaven. In sommige gevallen werd dit als ‘natuurlijk’ aanvaard, in andere gevallen als
‘onnatuurlijk’ benadrukt. Er zijn tientallen politieke leiders in de derde
wereld geweest die gehuwd waren met iemand uit de eerste wereld
(vaak burgers van een machtige bondgenoot). In sommige gevallen werd
dit als ‘natuurlijk’ aanvaard, in andere gevallen als ‘onnatuurlijk’ benadrukt. Zelfs aanduidingen van familierelaties of voormalige nationaliteit
kunnen zo als signaal fungeren voor de legitimiteit of illegitimiteit van
politieke figuren – zonder dat hierover verder expliciete uitspraken worden gedaan.
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6 Wanneer wordt iets
wereldnieuws?
de geschiedkunde van breuken en continuïteiten

‘Tegenwoordig leven we in een omgeving waarin... nieuws iedere
paar uur als een schok tot ons komt; waar voortdurend nieuwe
nieuwsprogramma’s ons ervan weerhouden om ooit de details
van het eerdere nieuws uit te vinden...
Zou het niet kunnen zijn dat we ervaringen niet meer
opbouwen zoals dat enkele decennia geleden nog mogelijk was?
En als dat zo is, zou dat dan geen gevolgen hebben voor al onze
scholingsinspanningen?
Paul Lazarsfeld, ‘Remarks on communication research’,
Studies in Philosophy and Social Science, 9 (1), pp. 1-16.
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We willen graag door de media verrast worden, en we worden ook voortdurend door de media verrast. Door de koppen op de voorpagina van de
ochtendkrant, door de aankondiging van de onderwerpen op het avondjournaal op tv, door de nieuws-flashes van ieder uur op de radio. Het is
zowel fascinerend als hypnotiserend. Het is een soort kick, een soort
drug die ons beurtelings met verbazing en afschuw vervult. Het houdt
ons voortdurend alert. Of zo lijkt het tenminste, want het zou ons er ook
wel eens van kunnen weerhouden om rustig afstand te nemen, en rustig
na te denken over wat er nu eigenlijk allemaal gaande is.
Milan Kundera herinnerde zich over het einde van de Praagse lente:
‘De bloedige slachting in Bangladesh dekte al spoedig de herinnering
aan de Russische invasie van Tsjecho-Slowakije af, de moord op Allende
smoorde het kreunen van Bangladesh, de oorlog in de Sinaï-woestijn
zorgde dat de mensen Allende vergaten, het Cambodjaanse bloedbad
verdreef de herinnering aan de Sinaï, en zo door en zo verder...’ Door
iedere dag en ieder uur steeds nadrukkelijk de allerlaatste ‘nieuwtjes’
onder onze aandacht te brengen, zorgen de media ook dat we de onverwerkte ‘oudjes’ weer net zo snel vergeten: ze brengen selectieve amnesie
teweeg, een soort chronische collectieve geheugenstoornis. Het aanhoudende repeteervuur van de nieuwsbulletins zou er wel eens toe kunnen
bijdragen dat wij steeds verder gedesoriënteerd raken, in plaats van het
omgekeerde. Het ademloos volgen van het nieuws is te vergelijken met
het lezen van een detectiveverhaal, waar steeds de laatste pagina (met
het hoe en waarom) uitgescheurd is, aldus Wallis en Baran.
Het nieuws wordt aan ons gepresenteerd als een ‘natuurlijke’ opeenvolging van geïsoleerde gebeurtenissen. Toch passen die woorden en die
beelden steeds op een heel bepaalde manier in het verleden, het heden
en de toekomst. Omdat ze steeds bedekt verwijzen naar mogelijke oorzaken, een relevante context en eventuele gevolgen van de betreffende gebeurtenissen. Dat kan expliciet of impliciet gebeuren. In dat laatste geval
vullen we de leemten eenvoudig zelf op met onze ‘standaardkennis’ over
de wereld. Zelfs het kleinste signaal kan ons helpen een historische betekenis te geven aan een schijnbaar a-historisch nieuwsbericht. Een daad
van geweld kan bijvoorbeeld worden beschreven als een ‘gratuite provocatie’ of als een ‘logische vergelding’. Op die manier wordt de doorlopende spiraal van gewelddaden over en weer arbitrair op een bepaalde
plaats afgesneden, waardoor verantwoordelijkheid en schuld selectief
aan één van beide partijen worden toegeschreven.
Hoewel de media geïsoleerde gebeurtenissen lijken te verslaan, doen
ze dat nooit in een vacuüm. Er zijn altijd duizend draden die de gebeurtenis met andere (schijnbaar even geïsoleerde) gebeurtenissen verbinden. Sommige van de lijnen zijn vet en doorlopend aangegeven, andere
alleen vaag en in stippellijnen. Sommige springen onmiddellijk in het
oog, andere worden pas geleidelijk aan zichtbaar, weer andere blijven
helemaal uit het zicht. Carlin Romano citeerde in dit verband de theo-
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loog Reinhold Niebuhr: ‘feiten bestaan uit weinig meer dan namen en
data. Het zijn [echter] gebeurtenissen in de geschiedenis, en die gebeurtenissen kunnen alleen begrepen worden in verband met een hele reeks
van oorzaken die eraan voorafgaan. Iedere vastlegging van gebeurtenissen is daarom tevens een interpretatie van deze reeks oorzaken. In strikte zin bestaat er daarom geen ongekleurde weergave van het verleden of
van de eigentijdse geschiedenis’ (Manoff & Schudson, pp. 73-74).
Het bijeenweven van bepaalde ‘feiten’, en de selectieve verwijzing
daarbij naar andere ‘feiten’, is een manier van zingeving. Het maakt de
acties van bepaalde actoren actief begrijpelijk of actief onbegrijpelijk,
lovenswaardig of afkeurenswaardig. Op die manier bewerkstelligt het de
‘normalisering’ van het gedrag van de eigen groep en de eigen maatschappij, en de ‘pathologisering’ van andere groepen en andere maatschappijen. Andere auteurs hebben het in dit verband over de ‘retorische
organisatie’ van onthouden en vergeten. ‘Het is allereerst terug te vinden
in discussies die als onderdeel van de pragmatiek van de alledaagse communicatie opduiken: over controversiële verledens en plausibele verklaringen over wie er schuld heeft of verontschuldigd wordt, over wie
erkend, geprezen, geëerd, bedankt, vertrouwd wordt en zo meer’ (Middleton & Edwards, p. 9).
Media signaleren niet alleen allerlei zaken, zij elimineren er ook vele,
vele andere. Op die manier dragen ze bij tot de productie en reproductie
van onze zin voor historische continuïteit of discontinuïteit. Een beschaving zal ertoe neigen een geïdealiseerd beeld van zichzelf te onderhouden, en de schaduwzijden zoveel mogelijk weg te poetsen. Wat in de
reeds gevestigde configuratie past wordt onderkend en vastgelegd; wat
er niet in past wordt over het hoofd gezien en vergeten. De constructie
van actualiteit, van historiciteit en a-historiciteit, van synchroniciteit en
a-synchroniciteit is daarom een centraal mechanisme van het nieuws.
In dit hoofdstuk zullen we de selectieve articulatie van tijdsperspectieven
in het nieuws aan een nader onderzoek onderwerpen.

De wereldgeschiedenis live?
Journalistiek is wel de ‘eerste voorlopige schets’ van de geschiedschrijving
genoemd. Met de opkomst van de elektronische media is deze eerste
schets steeds vluchtiger geworden. Eén van de bijzonderheden van radio
en televisie is dat zij ‘live’ kunnen uitzenden. De omroeper zegt bij die gelegenheden zoiets als: wij (op de nieuwsredactie) nemen hier op hetzelfde moment kennis van als u (thuis). Film kan niet ‘live’ getoond worden,
het is een andere techniek met andere regels, maar televisie wel. We horen
dat we ‘live’ getuige kunnen zijn van de wereldgeschiedenis – bijvoorbeeld
op zenders als cnn. Maar er is geen enkel nieuwsgenre dat meer a-historisch is dan juist dit. In het gunstigste geval overstemmen de emoties van
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het moment de rationele analyse. In het slechtste geval zien we beelden
die geen enkele ‘zin’ hebben: explosies, vlammen, rook, wrakken, mensen
die bloedend op de grond liggen, andere mensen die schreeuwend rondrennen. Alleen het toegevoegde commentaar verleent enigerlei betekenis
aan deze chaotische indrukken. ‘Live nieuwsverslaggeving’ wordt vaak als
een vooruitgang voorgesteld, maar is niet zelden een achteruitgang. Het
claimt in elk geval iets te zijn wat het helemaal niet is.
‘Live nieuwsverslaggeving’ is vaak lang tevoren gepland: de noodzakelijke mensen en middelen moeten namelijk op de juiste tijd op de
juiste plaats aanwezig zijn. ‘Live nieuwsverslaggeving’ wordt zelfs vaak
lang tevoren aangekondigd: het publiek moet er namelijk ook bijtijds op
attent gemaakt worden. De eerste internationale ‘live reportage’ in veel
Europese landen was de kroning van de Britse koningin Elisabeth: een
soort hoogmis voor de monarchie. Toch is het onverwachte bij dergelijke
gelegenheden slechts een klein onderdeel; binnen het bredere raamwerk
van het verwachte. We weten ook niet precies wat een Amerikaanse president in zijn ‘live’ toespraak/persconferentie/interview gaat zeggen,
maar vaak kunnen we ons tevoren al een redelijk goed idee vormen. ‘Live
nieuwsverslaggeving’ is vaak helemaal niet zo verrassend, maar goeddeels voor de hand liggend.
De zaken worden interessanter wanneer er camera’s zijn bij een geplande gebeurtenis, maar er opeens iets onvoorziens gebeurt. Soms zijn
het ook amateurs die zoiets vastleggen: meestal kleinigheden zoals
‘bloopers’, en spectaculaire dingen. De moordaanslagen op president
Reagan en paus Johannes Paulus de Tweede werden ‘live’ vastgelegd,
maar niet ‘live’ uitgezonden. Er waren veel buitenlandse verslaggevers in
Peking voor het coveren van het bezoek van Gorbastjov, toen protesterende studenten vreedzaam een deel van het centrale Tien An Men plein
bezetten. Er waren veel nationale reporters van de oostkust, in Californië
aan de westkust van de Verenigde Staten voor een belangrijke sportwedstrijd, toen daar een grote aardbeving plaatsvond. Toch werd er zelfs bij
die uitzonderlijke samenlopen van omstandigheden maar weinig ‘live
uitgezonden’ van de kern van de gebeurtenissen zelf.
Meestal is datgene wat aangekondigd wordt als ‘live coverage’ van een
onverwachte gebeurtenis in feite heel iets anders. Namelijk ‘live coverage’ van de násleep van een onverwachte gebeurtenis: omdat er immers
tijd nodig is om mensen en middelen ter plaatse te dirigeren. Het doorsneecommentaar bij zo’n ‘live’ gebeurtenis luidt dan bijvoorbeeld: ‘Reddingswerkers doen alles wat zij kunnen om overlevenden in veiligheid te
brengen.’ Of: ‘Van elders worden materiaal en experts aangevoerd.’ Of:
‘De autoriteiten zeggen dat zij de situatie nu meester zijn.’ Dat is echter
allemaal verschrikkelijk voorspelbaar. Het is als het mechanisch afhandelen van een script dat lang tevoren is geschreven, en bovendien al vele
malen is gebruikt. De werkelijk onverwachte gebeurtenis die aan de oorsprong stond, werd echter helemaal niet ‘live’ gecoverd.
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Eerste definities
Als gebeurtenissen zich voor het eerst voordoen, vooral op het terrein
van onverwacht buitenlands nieuws, is hun werkelijke historische ‘betekenis’ vaak niet duidelijk. Wat zouden de onmiddellijke en verderaf
gelegen oorzaken kunnen zijn; wat de onmiddellijke en verderaf gelegen
gevolgen? Welke aspecten zijn essentieel, welke triviaal? Wie zijn de helden en wie de slachtoffers? Selectie en interpretatie spelen dus al meteen
een rol, zelfs bij het rapporteren van de ‘basisfeiten’ van de ‘welomschreven gebeurtenis’ zelf.
Het proces van ‘prime definition’ of eerste definitie speelt hierbij een
belangrijke rol. Een ‘prime definition’ is de eerste en/of meest invloedrijke vroege definitie van een gebeurtenis. Onderzoek uit de psychologie,
de sociale psychologie, de sociologie, heeft aangetoond dat dergelijke
eerste definities blijven voortbestaan en doorwerken. Als mensen een
ambigue stimulus wordt gepresenteerd, die op twee verschillende maar
onverenigbare manieren kan worden waargenomen, dan kun je ze er
door een voorafgaand signaal makkelijk toe brengen om slechts een van
de mogelijkheden te ‘zien’. Dit heet ‘set’ of verwachtingspatroon. Als ze
‘het plaatje’ eenmaal op die manier waarnemen, is er een zekere weerstand tegen verandering. De ‘Gestalt’ of waarnemingsconfiguratie neigt
er vanzelf toe zichzelf te bestendigen.
Hoe werkt dit mechanisme door bij internationale nieuwsverslaggeving? Op twee verschillende manieren. Enerzijds is nieuwsgaring een
‘stopwatch-cultuur’. Het hoofd van een groot internationaal persbureau
meldde bijvoorbeeld niet lang geleden nog trots in een interview dat hij
de concurrentie tien jaar geleden bij een belangrijke gebeurtenis had
verslagen met niet minder dan... tien minuten. Voor enkele financiers
kan dat van belang zijn, maar voor het bredere publiek is dat minder evident. Aan de andere kant hebben inderdaad alleen de allergrootste
persbureaus en nieuwsgaringsorganisaties de netwerken en middelen
om deze wedstrijd veelvuldig te winnen. Dat geldt vooral voor gebeurtenissen die plaatsvinden in de ‘wereldperiferie’, en ver van de wereldcentra.
Het praktische gevolg is dat de drie grote persbureaus in de wereld, en
dat enkele grote Amerikaanse, Britse en Franse nieuwsgaringsorganisaties vrijwel een volledig monopolie hebben op de ‘prime definitions’ van
onverwachte gebeurtenissen in de wereldperiferie. Zelfs als ze niet feitelijk hun eigen mensen ter plaatse hebben, zijn ze vaak toch de eerste die
de rest van de wereld informeren. Maar deze grote nieuwsgaringsorganisaties zijn allereerst gericht op westerse media en westerse publieken.
Hun ‘prime definitions’ komen voort uit, en zijn ook weer gericht op de
grootste gemene deler van deze groepen. Ze zijn zéér terughoudend met
‘prime definitions’ die tegen de visies van een significant deel van deze
groepen ingaan, of hun gevoeligheden raken.
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Zelfs belangrijke kwaliteitskranten erkennen dit bij gelegenheid.
Associated Press ‘is vaak als eerste ter plaatse, en doet de coverage voor
bijna iedereen, totdat andere media hun mensen ter plaatse hebben’,
aldus een analyse van de Los Angeles Times. Maar ze spitten weinig uit.
De Los Angeles Times (die samen met de Washington Post een nieuwsdienst heeft die juist wat ‘verder’ moet gaan) stelde dan ook dat apberichten vaak ‘volzitten met clichés en oppervlakkigheden’. Lee en Solomon voegen daar (op p. 23) aan toe: ‘Reporters die onderzoeksjournalistiek doen, of die andere verhalen maken die kritisch zijn over het Establishment, klagen in het algemeen het meest over ap; velen gaan er weg
uit ongenoegen, overtuigd dat ap aarzelt om bepaalde soorten controversiële verhalen te brengen. Uit angst voor kritiek van redacteuren van
aangesloten kranten – die tegelijkertijd de werkgevers van ap zijn en de
betalende klanten.’

Processen en gebeurtenissen
Nieuws verhoudt zich op een heel bijzondere manier tot ons geschiedbesef, of dat nu expliciet is of impliciet blijft. Zoals Galtung en Ruge al
aangaven, en vele anderen sindsdien hebben bevestigd, gaat nieuws
meestal niet over langlopende processen, maar slechts over kortstondige
evenementen. Het gaat niet over decennia van ruilvoet-verslechtering
voor derdewereldproducten, maar wel over een plotselinge prijsaanpassing van hun kant. Het gaat niet over decennia van uitbuiting en onderdrukking, maar wel overgewelddadige ongeregeldheden. Het gaat niet
over decennia van onveilig bouwen op de verkeerde plaatsen, maar wel
over een plotselinge natuurramp die dan de feitelijke slachtoffers maakt.
Processen zijn subliminaal of onderdrempelig: zij brengen geen ‘juist
waarneembare verschillen’ aan het licht. Gebeurtenissen zijn daarentegen supraliminaal of bovendrempelig: zij ‘springen eruit’. Die gebeurtenissen brengen dan plotseling een wedloop teweeg, op dezelfde mensen,
instellingen en omstandigheden die eerder jarenlang genegeerd werden.
Opeens telt dan iedere seconde, of doet men het althans voorkomen
alsof.
Manoff schrijft daarover (op p. 87): ‘Niemand in het publiek kan het
een barst schelen of [de nieuwsdienst van] abc twee seconden sneller is
dan cbs. Het belang dat de journalist aan onmiddellijkheid hecht, duurt
voort als een anachronistisch ritueel van het mediawereldje. Het is een
kwestie van journalistieke trots om een bericht als eerste te hebben,
maar het heeft weinig te maken met journalistieke kwaliteit of maatschappelijk dienstbetoon. Het is een fetisjisme van het heden, een beroepsperversie... [Die] dient deels om de bureaucratische en prozaïsche
realiteit van de meeste nieuwsgaring te verhullen. De nieuwsorganisatie
is, zoals Philip Schlesinger het formuleerde, een ‘‘tijd machine’’. Ze leeft
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bij de klok. Om gerapporteerd te worden, moeten gebeurtenissen nét
goed in haar raderen en tanden des tijds grijpen.’
Zowel journalistieke beroepsbeoefenaren als communicatiewetenschappers hebben al vaak opgemerkt dat de noordelijke en westelijke
‘wereldcentra’ vaak alleen in de allerergste crises geïnteresseerd zijn
wanneer het over de zuidelijke en oostelijke ‘wereldperiferie’ gaat. De
Britse romanschrijver Evelyn Waugh heeft dat al vóór de oorlog hilarisch
beschreven in zijn roman Scoop. De ervaren Amerikaanse journalist Mort
Rosenblum heeft het verschijnsel geanalyseerd in zijn boek Coups and
earthquakes – Reporting the world to America (en een recentere variant
daarop); met name in het inleidende hoofdstuk over ‘The West Malaria
Rebellion’.
We verliezen voortdurend uit het oog dat er vaak een dozijn gewapende conflicten aan de gang is op ieder (!) continent van de tweede en
derde wereld. Elk daarvan brengt een overdaad aan doden en gewonden,
wreedheden en slachtoffers met zich. Toch halen maar enkele van deze
conflicten voortdurend de kranten en de journaals elders. Over sommige
wordt zelfs vrijwel niet bericht: als ze zich bijvoorbeeld in ‘perifere’ gebieden afspelen waar helemaal geen ‘centrale’ belangen op het spel staan.
Over andere wordt alleen bij vlagen, relatief zakelijk en betrekkelijk summier bericht. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om niet-westerse groepen
die weliswaar massaal vechten, maar zonder dat dit zichtbare consequenties heeft voor het Westen. Dat gold bijvoorbeeld voor de oorlog tussen
Iran en Irak (of Irak en Iran), of voor de Angolese en Mozambiquaanse
‘burger’oorlogen, waarin miljoenen doden vielen zonder dat veel mensen
in New York, Londen of Parijs zich daar erg over opwonden.
De bekendste Franse journaalpresentator Patrick Poivre d’Arvor (van
de grote commerciële omroep tf-1) noemde dit ook het ‘trechter’-effect.
‘Er is slechts ruimte voor één overweldigend gevoel per dag of per
week... Er zullen altijd vergeten landen zijn’, zo zei hij (Benthall, p. 28).
Natuurlijk is de spontane keuze van zulk een ‘emotie van de week’ door
de gezamenlijke media nooit waardenvrij: er zijn meestal goede redenen
aan te wijzen waarom een bepaald drama wel of niet past in westerse
preconcepties over hoe de wereld reilt en zeilt.
Iets dergelijks kan gezegd worden over ‘natuur’rampen. Jonathan
Benthall publiceerde onlangs een grote studie over Disasters, relief and
the media. Hij schreef: ‘Het overgrote deel van natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen wordt helemaal niet in de internationale
media gemeld. Als we moeten afgaan op wat we erover lezen of horen,
dan zouden sommige gevallen van oorlog en burgeroorlog net zo goed
op de donkere kant van de maan kunnen plaatsvinden.’ Hij stelde dat ‘de
coverage van rampen door de pers en de media zó selectief en arbitrair is
dat zij de ramp in een belangrijke zin ‘‘scheppen’’ door er aandacht aan te
besteden. Of, om nauwkeuriger te zijn, geven zij een institutioneel getuigschrift en aanbeveling inzake kwalijke gebeurtenissen, waarvan de
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realiteit anders beperkt zou blijven tot een plaatselijke kring van slachtoffers. Een dergelijke aanbeveling is een voorwaarde voor de mobilisatie
van vreemde hulp en inspanningen voor wederopbouw. Over deze aanbeveling wordt niet door een geheimzinnige Moloch besloten, maar door
een zeer klein aantal professionele verslaggevers en redacteuren. Hun
besluit om al dan niet een ‘‘stempel’’ van erkenning te verlenen kan een
vérreikende reeks van consequenties hebben – zowel in positieve als in
negatieve zin’ (pp. 11-12).
Dit was bijvoorbeeld het geval bij de hongersnood van 1984 in
Ethiopië (gedetailleerd geanalyseerd in mijn boek Brein-bevingen), en
eigenlijk bij alle hongersnoden die zich in de jaren daarvoor en daarna
uitstrekten over grote delen van de Sahel en Oost-Afrika, en die vele tientallen miljoenen mensen betroffen. Men zou daar overigens aan toe kunnen voegen dat er nauwelijks zuivere ‘natuur’rampen bestaan, of althans
in veel geringere mate dan de media ons soms doen geloven. Benthall:
‘Er wordt nu vrijwel algemeen erkend dat zelfs de ‘‘plotselinge’’ rampen
door “natuurlijke” elementen bijna altijd ook een menselijke factor omvatten... Gebouwen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij aardbevingen.
Volgens de Overseas Development Council van de vs dwingen de landbouwmodernisering en demografische druk zes van de tien arme mensen om in gebieden te gaan wonen die bijzonder vatbaar zijn voor rampen.’ En: ‘Statistieken van de Wereld Gezondheids Organisatie laten zien
dat de sterftekans door rampen in rijke landen véél lager is dan in arme
landen.’
De kleine rampen die Bangladesh enkele malen per jaar treffen (langs
de grote rivieren, in de delta en aan de kust), en de grote rampen die het
elke paar jaar eenmaal treffen, zijn hiervan een goede illustratie. Nieuwsberichten in de westerse media duiden het ‘slechte weer’ steeds aan als
oorzaak van de schade bij overstromingen (of droogten). Maar in feite
hebben ze ook vele andere oorzaken. Deze lopen uiteen van de ontbossing van het Himalaya-gebergte tot aan mislukte landbouwhervormingen: die arme boeren dwingen zich in de uiterwaarden, op de slikken en
schorren buitengaats te vestigen. De allerbelangrijkste oorzaak is extreme armoede, waaraan geen einde lijkt te komen, ook niet in de decennia
die voor ons liggen.
Als de mensen in Nederland (of in Frankrijk of Engeland of de vs)
massaal gedwongen zouden zijn om buiten de dijken en duinen te
wonen, in het laagland langs de rivieren en de kusten, dan zouden zij
ook het risico lopen om bij voorjaars- en najaarsstormen te verdrinken.
Het aanduiden daarvan als een ‘natuurramp’ zou dan echter herkend
worden als een zwaar ideologisch geladen operatie, die de verantwoordelijkheid en schuld afwentelt op de ‘weergoden’; in plaats van op al diegenen in binnen- en buitenland die er iets aan hadden kunnen helpen
doen.
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De plotselinge Aziatische financiële crisis
Ontwikkelingen in telecommunicatie, computers, automatisering maakten
het mogelijk om ook op grote afstand steeds sneller te handelen. De meest
winstgevende mogelijkheden [voor nieuwe beleggingen] leken te liggen in
nieuw ‘opkomende markten’. Vooral de ‘draken en tijgers’ van Oost- en Zuidoost-Azië mochten zich in een warme belangsteling verheugen. Er werd gesproken over een ‘Wirtschaftswunder’ in de maak, en over de onafwendbare
nadering van een nieuwe ‘Aziatische eeuw’.
Investeerders [en financiële journalisten] keerden de een na de ander razend
enthousiast van bezoeken aan de regio terug. De bekende Barton Biggs van
Morgan Stanley keerde bijvoorbeeld terug van een reis, en verklaarde zichzelf volledig overtuigd: ‘tuned in, overfed and maximum bullish’. Volgens de
Financial Times was dit het ‘signaal voor een golf aan likwiditeit’, dat wil zeggen een nog snellere toestroom van geld. Volgens gegevens van de Zwitserse
Bank for International Settlements volgde een explosieve toename van westerse leningen. Rond het midden van de jaren negentig was de schuld van
Thailand zo opgelopen tot 89% van het bnp, van Maleisië tot 77%, en ZuidKorea 56%. De meningen verschilden overigens, of dat te veel was of niet.
Maar later bleek wel dat er zo’n honderd miljard aan leningen tussen zaten,
waarvan de terugbetaling twijfelachtig werd.
De econoom Paul Krugman was een van de zéér weinigen die al vroeg waarschuwden dat die groei niet zo door kon gaan. Later verbaasde hij zich erover
dat de ‘money managers’ zo plotseling volledig van mening veranderd
waren: ‘Een paar maanden geleden staken ze nog de loftrompet van het Aziatische wonder en nu hekelen ze de economieën van de regio als inefficiënt en
slecht geleid’. Een hoofdredactioneel commentaar van de Washington Post
vroeg zich dan ook later af: ‘Wat zeiden de onderzoeksafdelingen van die
banken dan zes maanden geleden? Het Internationaal Monetair Fonds, en
rating agencies als Moody’s en Standard & Poor’s [gezaghebbende instellingen die kredietwaardigheid bepalen], hebben evenmin waarschuwingen verschaft. Ze deelden tot op het laatste moment schitterende rapportcijfers uit.’
De New York Times zei: ‘Het Internationaal Monetair Fonds heeft meer dan
duizend gepromoveerde economen in dienst. Velen daarvan reizen voortdurend de wereld rond, om te kijken waar er moeilijkheden dreigen. Ze
schreven rapporten waarin zowel Thailand als Zuid-Korea geprezen werden
voor hun “gezonde macro-economische management”. Dat was enkele
maanden voordat diezelfde landen het imf vroegen hen van een bankroet te
redden – wat ook gebeurde.’ Jeffrey Sachs, hoogleraar economie aan de Harvard Universiteit, en fel criticus van het gevoerde beleid, vroeg zich dan ook
openlijk af hoeveel het imf eigenlijk van dergelijke landen afwist.
Ook de nationale overheden zagen de bui niet hangen, en zelfs toen het al
pijpestelen begon te regenen, begrepen ze niet dat er een verschrikkelijke
storm aan het opsteken was. Dat gold zelfs voor de nu oppermachtige Verenigde Staten. Een hooggeplaatste official van de Amerikaanse inlichtingendienst cia gaf later toe, dat men ‘geen flauw benul had’ van dit soort crises,
ook al schiepen die uiteindelijk grote sociale, politieke en militaire risico’s.
De hoogste adviseur voor internationale economie van het Witte Huis herinnerde zich een jaar later, dat er aanvankelijk ook geen enkel crisisberaad
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was geweest. De Minister van Financiën verklaarde zich toen ‘verrast dat zo
weinig internationale crediteuren en investeerders de geëigende expertise en
informatie hadden om de risico’s te wegen’.
Vier maanden na het begin van de crisis hield de president dan ook nog stug
vol, dat het slechts om ‘een paar kleine hobbels in de weg’ ging. De voormalige veiligheidsadviseur en Realpolitiker Henry Kissinger concludeerde: ‘Geen
enkele regering en vrijwel geen enkele econoom voorspelde de crisis, begreep de omvang ervan, of voorzag de hardnekkigheid ervan.’ Hoe is dat
mogelijk? Dat een van de grootste strategische klimaatveranderingen van het
einde van de twintigste eeuw door vrijwel niemand voorzien werd? Dat komt
mijns inziens omdat de omslag in de publieke opinie en perceptie: ten eerste
in hoge mate psychologisch van aard was; ten tweede deels een arbitrair
karakter had; en zich ten derde naar aanleiding van minuscule incidenten en
toevallige omstandigheden steeds verder verbreedde en verdiepte.
Uit: Jaap van Ginneken (1999). Brein-bevingen – Snelle omslagen in opinie en communicatie. Amsterdam: Boom (Hfdst. 10.1).

Nieuwsritmes en (dis)synchronisatie
Er zijn nog andere mechanismen met betrekking tot de constructie van
een tijds- en geschiedsperspectief die een rol spelen bij nieuwsverslaggeving. Sommige gebeurtenissen vallen bijvoorbeeld precies op het goede
moment, andere niet. Sommige gebeurtenissen en stemmen worden
daardoor overgerapporteerd, andere ondergerapporteerd. Synchroniciteit en dissynchroniciteit leiden tot het overnemen of verstoren van bepaalde ‘vertogen’, van hun vermogen om ‘zin te geven’. Hoe werkt dat?
De planning van het nieuws vraagt voortdurende aandacht voor de
cycli van het nieuws: de cycli van de productie van het nieuws door de
belangrijkste bronnen, en de cycli van de consumptie van het nieuws
door de belangrijkste publieken. Nieuwswaardige gebeurtenissen worden niet overal in gelijke mate geproduceerd op elk moment van de dag.
De wereldnieuwsmachine is als een enorme klok, aangedreven door een
aantal kleinere en grotere tandwielen. Sommige draaien ieder uur eenmaal rond, andere iedere dag, week, maand, jaar of zelfs vaste meerjarenperiode (bijvoorbeeld de zittingstijd van een staatshoofd, regeringshoofd, volksvertegenwoordiging). In het algemeen domineren de
nieuwsritmes van de grote westerse landen de wereldnieuwsagenda en
de wereldopinievorming. De nieuwsritmes van de niet-westerse landen
zijn daarmee vaak ‘out-of-sync’, verlopen dissynchroon. Iets dergelijks
geldt soms voor alternatieve bewegingen. Dat kan betekenen dat zowel
de technische als semantische ‘overbrenging’ van hun boodschappen
problemen ondervindt.
De nieuwsdag. Omdat het meeste nieuws van ‘officiële’ bronnen komt
en door reguliere instellingen wordt verwerkt, ligt de nadruk daarbij
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uiteraard op kantooruren. In de avonduren werken ze niet of op halve
kracht. Het vroege ochtendjournaal is bijvoorbeeld in Nederland goeddeels identiek aan het late avondjournaal. Nieuwsgaring en nieuwsverspreiding kennen dus een soort eb en vloed. Dit werkt door in de
interactie tussen journalisten en bronnen, in de wiselwerking tussen acties en reacties.
Eén cluster van groepen die deels ‘out-of-sync’ pleegde te zijn, was die
van sommige nieuwe sociale bewegingen. De vrouwenbeweging heeft er
bijvoorbeeld vaak op gewezen dat veel van haar activisten en vrijwilligers op weekdagen overdag ‘vastzitten’ door werk en/of kinderen. Bijeenkomsten en manifestaties vonden dus vaak later op de avond en in de
weekenden plaats, maar kregen daardoor – zo zeiden zij – aanvankelijk
niet zelden minder aandacht van de reguliere media. Enerzijds werden
die vaak niet ‘nieuwswaardig’ genoeg geacht, anderzijds waren verslaggevers niet altijd bereid daar ‘overuren’ voor te maken. Overigens is dit
de laatste jaren enigszins veranderd, en wel aan beide zijden.
De nieuwsweek. Het grote zwarte gapende gat in de weekendnieuwsvoorziening is soms nog groter in de internationale nieuwsvoorziening.
Niet alleen vanwege verschillen tussen tijdzones, maar ook vanwege verschillen tussen culturen, met name tussen het ‘Westen’ en het zogenoemde ‘Midden-Oosten’. Christenen hebben hun wekelijkse rustdag op zondag, Joden op zaterdag, en moslims op vrijdag. Als een bepaalde
gebeurtenis dus op donderdag plaatsgrijpt, kan het soms wel drie of vier
dagen duren voordat de ‘officiële’ reacties van alle relevante partijen
bekend zijn en naast elkaar gelegd kunnen worden.
De nieuwsjaren. Op soortgelijke wijze zijn er ook meerjarige nieuwscycli die corresponderen met zittingsperiodes van toppolitici en parlementen in de grote westerse landen: sommige grote beslissingen worden
versneld, andere vertraagd, met het oog op bepaalde verkiezingen. Dit
geldt vooral voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die vasthouden aan een strak schema van elke vier jaar. Politieke wetenschappers
hebben laten zien dat bepaalde soorten van buitenlandse beleidsbeslissingen daarvan duidelijk de sporen dragen: buitenlandse interventies
zijn bijvoorbeeld waarschijnlijker op bepáálde momenten van deze
cyclus. De psychohistoricus Lloyd DeMause heeft zelfs getracht te demonstreren dat daarmee ook bepaalde ‘golven van emoties’ binnen de
media en het publiek overeenkomen: aan het begin, in het midden en
aan het einde van de zittingsperiode van het staatshoofd van de vs.

Nieuwsplanning en ‘media events’
We hebben al eerder gezien dat ‘actualiteit’ soms een optische illusie is.
Volledig onverwachte nieuwsgebeurtenissen verhouden zich tot verwachte nieuwsgebeurtenissen als de enkele versafdeling in de super-
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markt tot de vele conservenafdelingen. De eerste vragen weliswaar meer
middelen en zorg, maar ze dragen vooral ook bij tot het verhogen van de
geloofwaardigheid van de laatste.
Nationale politieke processen. Bij veel gelegenheden wordt een reeks
actuele nieuwtjes in feite lang tevoren gepland en min of meer ‘in scène’
gezet met medewerking van alle betrokkenen. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de aanloop naar grote verkiezingen in westerse landen. Het zijn niet
zozeer de verkiezingen zélf die daarbij in scène worden gezet, alswel de
horse race, de ‘spannende wedloop’ in de maanden die daaraan voorafgaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het overrapporteren van vrijwel dagelijkse initiatieven en reacties: kleine gestes die in normale tijden volledig genegeerd zouden worden. Over de ‘spannende wedloop’ in de vs
wordt bijvoorbeeld steeds een vol jaar door de internationale media bericht. Over reguliere politieke processen in niet-westerse landen wordt
daarentegen bedroevend weinig bericht. Het gevolg daarvan is dat het
democratisch gehalte van de eerste zwaar wordt aangezet, en dat van de
laatste verkiezingen goeddeels wordt uitgevlakt. Dit komt deels voort
uit, en vertaalt zich terug in bestaande interculturele stereotypen.
Ook tussen verkiezingen door wordt er door de internationale media
uitzonderlijk veel aandacht gegeven aan politieke processen in de grote
westerse landen. Of het nu gaat over programmaverklaringen (de State
of the Union in de vs, de opening van het parlementaire jaar in Engeland
en andere grote Europese landen), of over zuivere rituelen (kroningen in
Engeland en andere Europese monarchieën, koninklijke verlovingen en
huwelijken, geboorten en overlijdens). Zoals we al eerder hebben gezien,
is er daarbij een tendens om formele politieke processen, leiders en
standpunten over te belichten. En tegelijk een tendens om informele politieke processen, maar ook economische en andere processen onder te
belichten. Toch zijn het wereldwijd in toenemende mate de laatste die de
marges bepalen waarbinnen de eerste zich kunnen bewegen. Volgens
sommige critici leidt de ongereguleerde werking van internationale
‘vrije-markt’mechanismen zelfs tot een steeds verdere uitholling van de
nationale soevereiniteit en van de politieke democratie – met name in
kleinere en marginalere landen.
Internationale politieke bijeenkomsten. De wereldwijde nieuwsmedia
besteden ook een groot deel van hun verslaggeving aan de ‘publieke
diplomatie’ van de grote westerse landen. Hun verklaarde oordeel over
anderen, hun beloften en bedreigingen, bilaterale en multilaterale bijeenkomsten, krijgen vaak uitvoerig aandacht. Niet zelden leidt dit tot
een buitensporige inzet van mensen en middelen. Daarbij gaat het er
soms uitsluitend om ‘erbij’ te zijn, en niet om of dat bijdraagt tot de kwaliteit van de informatie.
De grote topontmoetingen tussen de Amerikaanse president Reagan
en Sovjet-president Gorbatsjov (bijvoorbeeld op IJsland en Malta); de
officiële vredesconferenties tussen Israëlische en Palestijnse leiders
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(bijvoorbeeld in Madrid); de onderhandelingen tussen Serven, Bosniërs
en Kroaten (bijvoorbeeld in Dayton): die werden vaak door een kleine
duizend of meer journalisten gecoverd. Daarbij lijkt er een omgekeerde
relatie te hebben bestaan tussen het aantal journalisten dat ter plaatse
aanwezig is, en het informatieve nut van hun aanwezigheid. De belangrijkste spelers waren namelijk in deze gevallen nauwelijks rechtstreeks
toegankelijk, en er waren ook nauwelijks afgeleide bronnen die bijvoorbeeld voor Nederlandse reporters nuttige extra’s konden opleveren.
Het zenden van Nederlandse journaalredacteuren die bij dergelijke
gelegenheden meermalen per dag ‘live’ een ‘stand-up’ doen bij de afzetting, het zenden van eigen cameraploegen en fotografen, en zelfs het
zenden van verslaggevers en correspondenten, is hier dan ook vaak een
zinledig ritueel en een verspilling van dezelfde financiële middelen
waaraan men in andere situaties zegt gebrek te hebben. Het vervult
vooral een legitimerende functie. Stewart Purvis van het Britse Channel
4 vatte het ooit als volgt samen: ‘Wat er neigt te gebeuren is dat de kosten
van de grote gebeurtenissen in deze competitive business zo reusachtig
zijn dat er niet veel geld overblijft voor wat sommige mensen tweederangsgebeurtenissen noemen, maar wat wij als fascinerende middelgrote gebeurtenissen beschouwen. Als je eenmaal de Olympische Spelen en
een koninklijke tournee gehad hebt, dan heb je een heleboel geld uitgegeven, en ga je niet ook nog eens zeggen: ‘Laten we nu eens naar Afrika
kijken’ (Harrison & Palmer, p. 78).

Kalenderjournalistiek en herdenkingen
Herdenkingen zijn vandaag de dag in toenemende mate geplande en
pseudo-gebeurtenissen met een krachtige verborgen lading, vooral
omdat zij het heden invoegen in een sterk geïdeologiseerde visie op verleden en toekomst.
Bij herdenkingen, zo zeggen David Middleton en Derek Edwards in
hun boek over Collective remembering ‘herdenken en vieren mensen gebeurtenissen en personen die deel uitmaken van de gezamenlijk erkende
identiteit en het gemeenschappelijk begrip van hun generatie en cultuur.
Mensen die met elkaar een ‘maatschappij’ vormen evalueren hun cultuur
door vast te stellen wat opmerkelijk of notoir is – in de revolverhelden
van de Western, in de standbeelden voor vooraanstaande burgers en de
pleinen genoemd naar beroemde mensen’. Maar terzelfder tijd ‘brengen
herdenkingen tegenovergestelde interpretaties van het verleden tot zwijgen’. Dit is bijvoorbeeld opvallend bij de manier waarop de ‘heroïsche
ontdekkingsreizen en het overzeese pionierswerk’ voortleven in de
monumenten en musea, in de folklore en populaire cultuur van Europese landen (zoals ook Nederland).
Onze primaire ideologische socialisatie vind plaats op school, met
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name in de lessen over aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook in veel
van de routines en rituelen die het onderwijs omgeven. Middleton en
Edwards: ‘Het ’s morgens opzeggen van de Eed van Trouw op Amerikaanse scholen is een goed voorbeeld van zowel het gedeelde alsook het
herdenkingskarakter van de sociale fundering en context van de individuele herinnering. De eenstemmigheid [in de nationale trots] verschaft
een omgeving van gezamenlijk geleverde prestatie, waarbinnen de
nieuwkomer eventuele leemten van individuele ontoereikendheid kan
overbruggen. Terzelfder tijd versterkt iedere nieuwe uitvoering [van het
ritueel] het gezag van het herdenkingsgebruik zelf, en ook van de degenen die de kinderen daartoe aanzetten’ (p. 8). Jaarlijkse feestdagen (en
de bijbehorende media-coverage) helpen om volwassenen datgene wat
ze in hun jeugd geleerd hebben, steeds opnieuw in herinnering te brengen. Zij dragen bij tot een periodieke hernieuwing van patriottische gevoelens, en een zeker chauvinisme over de eigen beschaving.
Denk aan de Amerikaanse Fourth of July (Onafhankelijkheidsdag) of
de Franse Quatorze Juillet (de herdenking van de bestorming van de
Bastille gevangenis, het ‘begin van het einde’ van het ancien régime).
Beide gebeurtenissen zijn in hoge mate gemythologiseerd, in de zin dat
kinderen op school en volwassenen thuis een versie van deze gebeurtenissen delen die door historici allang unaniem is verworpen. Bij het
tweede eeuwfeest van hun ‘revoluties’ rivaliseerden de Amerikanen en
de Fransen in het opvoeren van ‘the Greatest Show on Earth’. Zij slaagden erin de manifestaties wereldwijd uitgezonden te krijgen, als een
soort langgerekte commercial voor hun respectieve constituties.
Beide claimden bij die gelegenheid het democratische systeem van
‘one man, one vote’ als eerste in de moderne tijd geïntroduceerd te hebben, en de ‘mensenrechten’ uitgevonden en ingevoerd te hebben. In beide
gevallen klopte dat niet helemaal. Men liet de slavernij van zwarten namelijk nog lange tijd daarna voortbestaan, en vrouwen kregen vaak pas
een eeuw of meer later kiesrecht. Groot-Brittannië (dat zichzelf overzee
aanprijst als ‘de moeder van alle democratieën’) was in feite één van de
laatste westerse landen die volledig algemeen kiesrecht invoerden: dat
wil zeggen in de metropool, al helemaal niet in de koloniën. Na 99 jaar
het bewind over Hongkong te hebben gevoerd, introduceerden de Britten
daar pas ‘democratie’ vlak voordat de kolonie aan China werd teruggegeven. Na lang te hebben volgehouden dat dergelijke ‘overzeese gebieden’
een wettig onderdeel van hun wereldrijk vormden, ontzegden de Europeanen aan niet-Europeanen gelijkberechtiging bij het verstrekken van burgerschap en reispapieren. In feite zijn veel van de westerse democratische
regimes gegrondvest op bloed, zweet en tranen van anderen; maar bij historische herdenkingen wordt dat bij voorkeur vergeten.
Een veelzeggend voorbeeld van het beperkte historisch perspectief van
veel westerse media was het vijfde eeuwfeest van de veronderstelde ‘ont-
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dekking van Amerika en zijn Indiaanse bewoners’ door Columbus. Was
het een ‘ontdekking’, heette het Amerika, heetten de bewoners Indianen,
en was Columbus inderdaad de eerste overzeese zeevaarder die er voet
aan wal zette? Geen van de vier elementen in deze standaarduitdrukking
is in strikte zin waar. Is er reden om deze gebeurtenis feestelijk te vieren?
Vooral voor de westerse wereld, omdat 1492 een keerpunt in de wereldgeschiedenis bleek. Pas vanaf dat moment begonnen haar welvaart, handel, industrie en wetenschap die van de rest van de wereld wezenlijk te
overtreffen. Maar tegen welke prijs?
Shohat en Stam (pp. 66-70): ‘Hen te vragen Columbus te vieren komt
voor veel inheemse Amerikanen overeen met zoiets als de joden te vragen
om Hitler te vieren. Niet alleen luidde Columbus de transatlantische
slavenhandel (in omgekeerde richting) in, door op zijn tweede reis zes
geketende Taino’s mee terug naar Spanje te nemen. Zijn heerschappij op
‘Hispaniola’ leidde tot de dood van 50.000 mensen... [De priester] De las
Casas beschreef niets minder dan een massale genocide, die de inheemse
bevolking binnen de dertig jaar na de landing van Cortès terugbracht van
25 tot 6 miljoen mensen.’ In veertig jaar, zo schatte hij, leidde ‘het helse
optreden van de christenen’ tot de onterechte dood van ‘meer dan twaalf
miljoen mannen, vrouwen en kinderen’. En dat was nog maar het begin.
Ik ben me ervan bewust dat er (ook in de Spaanstalige wereld) kritische aandacht was bij de herdenking. Maar die stond mijns insziens toch
in géén verhouding tot de ernst van de gebeurtenis. Er was ook niet echt
een serieuze publieke bezinning op de oorzaken en gevolgen van het ontstaan van de opeenvolgende koloniale rijken. Een aantal Hollywoodfilms en televisiedocumentaires celebreerde vooral de ondernemingszin
van de westerse ontdekkingsreizigers. Enkele daarvan waren ronduit
belachelijk. Andere probeerden iets evenwichtiger te zijn – maar zonder
het risico te nemen om delen van het westerse publiek van zich te vervreemden, en zonder het nieuw-ontstane wereldsysteem werkelijk ter
discussie te stellen. (Zie voor een globale analyse van de woorden en
beelden in verschillende Columbus-films: Shohat & Stam, pp. 61-77.)

Nieuws en het historisch vertoog
Aan dergelijke herdenkingen, die veel aandacht krijgen binnen de westerse en daarmee binnen de transcontinentale media, ligt een zeer bepaalde
visie op de wereldgeschiedenis ten grondslag. Dit gold zelfs voor het intercontinentale ‘histotainment’ rondom bijvoorbeeld het halve eeuwfeest van
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Iedere groep, instelling, regering,
beschaving neigt er natuurlijk toe zichzelf een ‘passend verleden’ te geven.
Het is niet moeilijk dat te bereiken door bepaalde gebeurtenissen over of
onder te benadrukken, door andere continuïteiten en discontinuïteiten
aan te brengen. Iets dergelijks geldt voor de ‘westerse beschaving’ in het al-
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gemeen, en voor haar geprefereerde retoriek over het ‘onstuitbaar oprukken van welvaart en vrijheid voor iedereen’. De constructie van dat ‘passend verleden’ laat zich in enkele grote lijnen samenvatten.
1 ‘Het Westen’ ziet zich als legitieme erfgenaam van alle liberale en ‘verlichte’ episoden in zijn eigen verleden, maar wijst de verbinding met
de (even talrijke) illiberale en ‘obscurantistische’ episoden in datzelfde verleden af. Het benadrukt de continuïteit met de eerste, en de
breuk met de laatste (of probeert die zelfs zoveel mogelijk te negeren).
2 De onstuitbare voortgang in de beschaving (kunst en wetenschap,
welvaart en democratie) wordt kunstmatig benadrukt, en omgevormd tot een min of meer doorlopend proces: dat begint in de Griekse en Romeinse Oudheid, en zich voortzet in het vroege christendom,
de Italiaanse renaissance en de Iberische expansie. Daarbij wordt consistent versluierd dat deze bloeiperioden allemaal nauw vervlochten
waren met die van even hoogontwikkelde beschavingen aan gene
zijde van de Middellandse Zee en de Oriënt: bijvoorbeeld in Perzië en
Turkije, en de grote Arabische rijken van West-Azië en Noord-Afrika
(die op hun beurt weer veel aan bijvoorbeeld India en China hadden
ontleend). Integendeel: ze worden vaak als de belichaming van de
‘barbaarse’ ander afgeschilderd (later opgevolgd door de Indiaan, de
neger, enzovoort).
3 De schaduwzijde van deze zelfde Europese omgang met ‘anderen’
wordt onderbenadrukt en afgeschilderd als een opeenvolging van geisoleerde episoden met weinig consequenties: de Kruistochten, de
pogroms, de Inquisitie en de heksenjachten; de bijna-uitroeiing van
inheemse Amerikanen, de Grote Roof van edele metalen en de ‘onteigening’ van andere natuurlijke hulpbronnen, van de beste landbouwen veeteeltgrond, de slavenhandel, de koeliehandel, de kolonisatieoorlogen, het opleggen van ongelijke handelsvoorwaarden, armoede
en honger in de koloniale tijd, gewapend verzet tegen de dekolonisatie, militaire interventies sindsdien – die tezamen tientallen miljoenen
mensenlevens kostten.
4 De onvoorwaardelijke integratie van perifere landen in een wereldsysteem gedomineerd door de centrale landen van het westen wordt
gepresenteerd als de enige legitieme weg die voor hen openstaat.
Meegaan met deze tendens wordt gezien als een indicatie dat een politicus, partij of landen beschaafd, vrijheidslievend, vooruitstrevend,
verlicht, modern en ‘gematigd’ zijn. Verzet tegen deze tendens wordt
daarentegen gezien als een indicatie dat ze primitief, autoritair, conservatief, obscurantistisch, traditionalistisch en ‘extreem’ zijn. Er is
weinig erkenning voor het feit dat ze goede redenen kunnen hebben
tot wantrouwen tegen ‘laissez faire’ in de economische sfeer, en onderwerping in de politieke sfeer (meer hierover o.m. bij Nederveen
Pieterse; Shohat & Stam, pp. 2-3).
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Hoewel dit zelden met zoveel woorden gezegd wordt, en al zeker niet bij
‘actueel’ nieuws, is dit desondanks vaak de verborgen politieke agenda
en het verborgen historisch perspectief dat ten grondslag ligt aan veel internationale en interculturele berichtgeving. Allerlei incidenten en evenementen krijgen hun betekenis stilzwijgend door verwijzing naar dit
vertoog. We komen daar uitvoeriger op terug in de hoofdstukken over
het ‘hoe’ van reportages, over de woorden en beelden waarin ze gevat
worden.
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7 Waar komt het
wereldnieuws vandaan?
de aardrijkskunde van wereldsteden
en buitengebieden

‘Er is een beduidend verschil tussen de capaciteit van een deken
en die van een net, bij het verzamelen van materiaal voor de
dagelijkse krantenkolommen en televisiezendtijd...
Hoe dichter bij elkaar de knopen tussen de mazen zitten
– hoe meer het net dus op een deken lijkt – hoe meer erdoor
wordt vastgehouden. Het hanteren van duurdere, kleinere
mazen veronderstelt dat je ook meer kleinere vissen wilt vangen,
en ze niet wilt laten terugglijden in de vormloze zee van
alledaagse gebeurtenissen...
In plaats van door hun onafhankelijke inspanningen
de wereld als geheel met een deken te bedekken, laten de
nieuwsmedia en de nieuwsdiensten dezelfde soorten gaten in
hun nieuwsnet vallen, en rechtvaardigen dat met een opvatting
over nieuws die door de hele beroepsgroep gedeeld wordt.’
Gaye Tuchman, Making news – A study in the
social construction of reality, pp. 21-23.
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Selectieve articulatie is niet alleen een gevolg van het impliciet aanbrengen van arbitraire breuken en geschiedperspectieven, maar ook van
ruimtelijke structuren en geografische nadruk. Je kunt vermeldenswaardige ‘feiten’ inderdaad vergelijken met een ziljoen vissen in de oceaan
van tijd en ruimte. Het nieuwsnet van de media is zó georganiseerd dat
het een klein aantal rapportages uit deze oceaan opvist, en talloze andere er doorheen laat glijden. Je kunt deze metafoor zelfs nog verder voeren door te stellen dat er bovendien slechts een verre relatie bestaat tussen het oorspronkelijke item en de uiteindelijke weergave in de media.
Je kunt het vergelijken met levende vissen die uit hun natuurlijke omgeving gevist worden; die gedood en geconserveerd worden. Veel karakteristieke delen zoals de kop en staart, de vinnen en de graat worden vermalen tot vismeel. Van het gefileerde visvlees worden de kleur en de
smaak, de geur en de substantie in de fabriek gestandaardiseerd. Het
wordt in uniforme blokken geperst en gehakt, gepaneerd en verpakt, als
diepvries vervoerd en verkocht. Uiteindelijk wordt het heet en goudbruin
aangebakken, en opgediend met een schijfje citroen en een blaadje peterselie. Het is nog steeds dezelfde vis, en tegelijk toch ook weer niet. Iets
dergelijks geldt voor nieuws.
Zoals Gaye Tuchman al aangaf, is het ‘net’ waarin de media het nieuws
vangen een wonderlijk maaksel. Op sommige plaatsen lijkt het veel op
een deken of laken, en zijn de mazen nog geen tiende van een millimeter
groot. Daarmee worden zelfs de kleinste visse-eieren opgevist, en de
meest onbenullige gebeurtenissen. De correspondenten die geaccrediteerd zijn bij het Witte Huis zullen bijvoorbeeld niet nalaten om te berichten over de belangrijke gebeurtenissen in het leven van de president...
zijn huisdier. Het wel en wee van zijn kat of hond is voorwerp van voortdurende media-aandacht, en ook publieken elders in de wereld zullen
daar regelmatig over lezen, horen of zien.
Op andere plaatsen in de wereld is het nieuwsnet daarentegen nauwelijks als zodanig te herkennen: de mazen zijn vele meters groot. Er kunnen alleen walvissen mee gevangen worden, en gebeurtenissen van een
verbluffende omvang. Het duurt bijvoorbeeld vaak maanden of zelfs
jaren voordat droogten en hongersnoden in Afrika wereldwijd bekend
worden, ook al is daar het leven van miljoenen mensen mee gemoeid.
Het wereldwijde nieuwsnet bestaat uit tienduizenden journalisten die
zich op bepaalde plaatsen in de wereld bevinden. Hun spreiding is zeer
ongelijk, hoewel in duidelijk herkenbare patronen. Op sommige plaatsen
bereikt de ‘journa-dichtheid’ tien, honderd of zelfs duizend per vierkante
kilometer: bijvoorbeeld in de metropolen van het Noorden en het Westen, in de centra van Washington en New York, van Londen en Parijs. Op
andere plaatsen bereikt de ‘journa-dichtheid’ nog niet één per duizend,
tienduizend of zelfs honderdduizend vierkante kilometer: bijvoorbeeld
in de ‘binnenlanden’ van de zuidelijke en oostelijke continenten, in de
Sahel of vér in het Amazonegebied.
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Dit hoofdstuk gaat over de vraag hoe het nieuwsnet de geografische ruimte ‘dekt’, welk patroon van nieuwsstromen daaruit voortvloeit en welke ‘nieuwswereld’ er zo ontstaat (zie ook: Beynon & Dunkerley).

De nieuwscentra
Het wereldwijde centrum-periferiesysteem is tegelijk tamelijk complex
en relatief eenvoudig. Op elk domein bestaat er zoiets als een ‘boom’ of
omgekeerde boom, met een dikke stam, dunnere takken en twijgen.
Daardoorheen vindt een ‘ongelijke uitwisseling’ van sappen en invloeden
plaats: tussen de stronk in de grond en de bladeren in de lucht. Dit geldt
zowel voor de economische, sociale, politieke als culturele verhoudingen. Voor de meeste domeinen bevinden de belangrijkste centra zich in
de belangrijkste landen en de belangrijkste taalgebieden van het Noorden en Westen. Washington en New York, Londen en Parijs zijn belangrijke multidiciplinaire centra, bijvoorbeeld op diplomatiek, financieel en
mediagebied.
De meest invloedrijke nieuwsgaringsorganisaties hebben ook hun
hoofdkwartier in New York, Londen of Parijs. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de belangrijkste nieuwsagentschappen: op het gebied van nieuwstekst,
nieuwsfoto’s en nieuwsfilm. De belangrijkste hoofdkwartieren hebben
soms een vaste staf van duizend mensen of meer, van wie vele honderden journalisten. De meest invloedrijke media zelf hebben op hun beurt
hun hoofdkwartieren in deze zelfde drie steden, en enkele andere. Op al
deze hoofdkwartieren wordt het nieuws verwerkt dat van elders binnenkomt.
Een deel van de informatie komt indirect binnen: van (andere) nieuwsagentschappen, media en soortgelijke instellingen. Een ander deel komt
rechtstreeks binnen, van de ‘eigen’ correspondenten en verslaggevers.
Het tegenstrijdige is dat zij veruit de meeste mensen hebben op dezelfde
plaatsen die ook al intensief door de concurrentie gecoverd worden, en
heel weinig mensen op de ‘verre buitenplaatsen’ die vrijwel niemand covert. Je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan. De betrekkelijk
schaarse nieuws-input vanuit de wereldperiferie zelf wordt vaak bijgestuurd en vertekend aan de hand van de veel overvloediger nieuws-input
vanuit de wereldcentra.
Het wereldnieuwsnet is dus zoals gezegd uitzonderlijk dicht en hecht
in de centra. Mowlana meldde enkele jaren alleen al zo’n 1.262 buitenlandse correspondenten in de Verenigde Staten (vooral in Washington
en New York): het merendeel afkomstig uit hoogontwikkelde landen, en
niemand als vaste vertegenwoordiger van een zwart Afrikaans land.
Bij de Europese Commissie in Brussel zijn zo’n duizend correspondenten
geaccrediteerd. De lijst van de voorlichtingsdienst van de Franse eerste
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minister omvatte zo’n tachtig pagina’s, en de namen van alleen al 607
buitenlandse correspondenten – vooral in en om Parijs. Wat zij dagelijks
en wekelijks aan het thuisfront melden loopt voor een groot deel parallel, alleen wordt het door hun media met andere elementen en in andere
pakketten samengevoegd. Het is te vergelijken met dezelfde confectiekleren, die door verschillende klanten op een individuele wijze worden
gecombineerd.
Als er een grote gebeurtenis in Afrika, Azië of Latijns-Amerika plaatsvindt waarbij de vs, Groot-Brittannië of Frankrijk op enigerlei wijze zijn
betrokken, dan is de nieuws-input daarover vanuit de grote centra in
Washington en New York, Londen en Parijs al snel groter dan die van de
perifere nieuwslocaties zelf. Regeringsfunctionarissen, zakelijke experts
en academische deskundigen leveren dan massaal commentaar op de
gebeurtenissen ver weg, en dragen er zo toe bij dat die op een bepaalde
manier worden gerasterd en geherdefinieerd. Dat gebeurt spontaan en
zonder dat dit een welbewuste politiek is van de woordvoerders of redacties in kwestie.
Op een conferentie over de Golfoorlog stelde Ed Cody van de Washington Post bijvoorbeeld vast: ‘Er is een lawine aan informatie die van de
regering van de vs afkomt. Ze doen het met zo’n intensiteit en zo’n volume dat het vrijwel automatisch de definitie wordt van wat er aan de hand
is. Als er iemand in Saoedi-Arabië, in Koeweit of in Bagdad is die de vermetelheid heeft om het probleem vanuit een andere hoek te benaderen,
om te zeggen ‘wacht eens even, dit is de situatie, ik zit hier, ik praat juist
met deze figuur Mohammed en hij vertelt me dat het er vanuit zijn gezichtspunt zó uitziet’ – die stem wordt niet afgewezen: ze wordt eenvoudigweg genegeerd of ze is niet luid genoeg om het op te nemen tegen het
volume van de informatie die in essentie afkomstig is van de Amerikaanse regering, en haar agenda’ (Rosenblum, p. 222).

De nieuwsperiferie
Omdat het hebben van vaste correspondenten in het buitenland een
dure aangelegenheid is, kunnen maar weinig landen en media-organisaties zich werkelijk krachtige netwerken van onafhankelijke nieuwsgaring
elders permitteren. Het duurste nieuwsgaringsnetwerk in de wereld is
duidelijk dat van de vs en hun belangrijkste media. Ondanks de omvang
en de dominantie van de vs is het netwerk overigens relatief bescheiden
in vergelijking met kleinere landen die lager in de internationale pikorde
staan. De genoemde Rosenblum betreurde deze geringe belangstelling
voor het buitenland in twee opeenvolgende en zeer verhelderende boeken: Coups and earthquakes – Reporting the world to America en Who stole
the news? – Why we can’t keep up with what happens in the world and what
we can do about it.
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Hij schrijft dat een studie kort na de Tweede Wereldoorlog schatte dat
er 2.500 Amerikaanse verslaggevers in volle werktijd overzee zaten voor
kranten, tijdschriften en radio. Vanaf dat moment ging het aantal naar
beneden. Tegen het einde van de Vietnam-oorlog telde een onderzoek
van Ralph Kliesch van Ohio University een dieptepunt van slechts 676
mensen die in het buitenland voor Amerikaanse nieuwsorganisaties
werkten. In 1990 was dit aantal weer terug op 1.734 mensen, van wie 820
Amerikanen en 914 buitenlanders. Deze aantallen waren echter vermoedelijk enigszins geflatteerd door de opkomst van televisie – waarbij reporters steeds omringd worden door een heel team, dat vaak deels uit
buitenlanders bestaat (zie ook Bird). Vergelijk het aantal trouwens ook
met de 211 correspondenten die een klein en marginaal land als Nederland volgens het vakblad Reporter in het buitenland had – zonder vaste
crews. Hierbij zit overigens vermoedelijk een aantal parttimers, maar
verder geen overlap.
Toch moet worden erkend dat de schaal en plaats van de vs ertoe hebben geleid dat bepaalde Amerikaanse media vaak over een staf van hoge
kwaliteit beschikken. De New York Times heeft zo’n dertig ‘bureaus’ overzee. De Washington Post twintig. Correspondenten worden daarin vaak
bijgestaan door een lokale staf. Deze twee kranten hebben bovendien
allebei een aandeel in de overzee verschijnende International Herald
Tribune, die daardoor in totaal dertig bureaus heeft: een deel van zichzelf, een deel van de anderen. Le Monde, het veel kleinere en armere
Franse dagblad, claimt daarentegen vijftig correspondenten in het buitenland (en een paar in Franse overzeese gebiedsdelen). Een deel daarvan werkt overigens zonder ondersteuning, en een deel vermoedelijk als
parttimer. Bovendien kan een deel van het verschil worden verklaard
omdat Amerikaanse oostkust-correspondenten aan bijvoorbeeld de
westkust niet meegeteld worden, terwijl Franse correspondenten in naburige hoofdsteden (een half dozijn op één-tiende van die afstand) wél
meegeteld worden. Het contrast is dus wellicht kleiner dan het lijkt.
Hoe ‘internationaal’ deze nieuwsnetten evenwel ook mogen lijken, ze
zijn goeddeels afgestemd op één nationaal thuispubliek. Dat geldt nog
meer voor televisie, die de pers heeft verdrongen als ‘prime definer’ van
het nieuws. De Amerikaanse publieke opinie wordt bijvoorbeeld in hoge
mate gevoed door het (commerciële) televisienieuws. Het probleem
daarmee is dat het goeddeels is gericht op de ‘grootste gemene deler’. Er
heeft volgens critici een verschuiving naar spektakel plaatsgevonden, en
het publiek wordt in deze context nauwelijks meer geconfronteerd met
werkelijke achtergronden en analyse. Dit laat alleen ruimte aan een paar
nieuwshypes, die onvermijdelijk een zeer stereotiep beeld van de buitenwereld tonen. De beperkte belangstelling van de Amerikaanse commerciële televisienetwerken voor buitenlands nieuws blijkt ook uit het beperkte aantal correspondenten dat zij zelf overzee hebben. Indien nodig
wordt dit dan weer gecompenseerd door een buitensporige ontplooiing
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van mensen en middelen die bij grote evenementen actuele beelden
moeten leveren (vooral bij crises en topontmoetingen).
Rosenblum: ‘abc had in 1993 slechts veertien correspondenten in het
buitenland, met niemand in Latijns-Amerika, en de anderen hadden er
nog minder.’ Hoewel er in 1992 veel gepraat werd over de rivaliteit tussen
de drie westerse economische blokken ‘had nbc slechts twee correspondenten voor het ‘‘Nightly News’’ op het Europese continent – allebei in
Moskou. Zij had niemand in Japan.’ Aan de vooravond van de Koeweitcrisis had geen enkele van de drie grote netwerken ook maar in de verste
verte een correspondent in de buurt van het Golfgebied – dat vervolgens
van ‘vitaal strategisch’ belang heette te zijn. Toen het eenmaal zover was
stroomden daarentegen honderden (!) vertegenwoordigers van de Amerikaanse tv-netwerken Saoedi-Arabië binnen: het merendeel zonder
enige kennis van de regio of voorafgaande contacten.
De ervaren tv-nieuwspresentator Walter Cronkite zei daarover: ‘Als de
directeuren van de nieuwsdiensten een fractie van de middelen die ze inzetten om de oorlog te verslaan hadden besteed aan datgene wat op het
punt stond haar te veroorzaken, dan had de oorlog wellicht voorkomen
kunnen worden.’ Maar Saddam Hoessein werd toen juist nog gezien als
een verlichte bondgenoot in de strijd tegen de obscurantistische ayatollah Khomeiny, en de media interesseerden zich niet voor de massale
leveranties van geavanceerde wapens die de vs, Groot-Brittannië en andere grote landen in het geheim uitvoerden – terwijl ze officieel een embargo voor het gebied hadden afgekondigd.
Rosenblum: ‘De Japanse publieke omroep nhk heeft 52 mensen overzee, meer dan abc, nbc en cbs bij elkaar. En vier Japanse commerciële
omroepen hebben elk een grotere staf in het buitenland dan cnn.’

De geografie van standplaatsen
De grote internationale nieuwsagentschappen hebben mensen in bijna
honderd verschillende buitenlandse steden. De grote kranten hebben er
zoals gezegd tussen de vijftien en vijftig, en veel omroepen minder. De
vuistregel was altijd dat ongeveer één derde van de correspondenten in
Noord-Amerika zit, één derde in West-Europa, en één derde in de rest
van de wereld: Oost-Europa, Azië, Zuid-Amerika, Afrika en de Arabische
wereld. De laatste jaren is er overigens een merkbare verschuiving, vooral naar Oost-Azië: dat inmiddels geïdentificeerd is als een economisch
groeigebied, en potentieel een belangrijke producent en consument van
nieuws. Toch coveren veel media uit de eerste wereld hele en halve continenten in de tweede en derde wereld nog met één enkele correspondent.
Het zal duidelijk zijn dat die dan meestal ook geen ‘ooggetuige’ is van de
zaken waarover hij of zij moet berichten.
Waar zijn de correspondenten van de persbureaus meestal gevestigd?
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Het onderzoek van Oliver Boyd-Barrett over The international news agencies (pp. 152-153) noemde een aantal onderling verbonden factoren, die
de aanwezigheid op verschillende plaatsen (en de aandacht daarvoor in
nieuwsberichten) kunnen verklaren. ‘De belangrijkste daarvan kunnen
worden ingedeeld als:
1 historische, goeddeels verwijzend naar de oude kartelpraktijken van
de nieuwsagentschappen;
2 logistieke, verwijzend naar de verschillen tussen landen als mogelijke
strategische of communicatiecentra bij het coveren van grotere
geografische regio’s;
3 politieke factoren, voortkomend uit controles of restricties die bepaalde landen aan bezoekende correspondenten opleggen;
4 belangrijker dan deze andere, commerciële of kosten/baten-factoren
die voortkomen uit verschillen in de marktvraag tussen onderscheiden delen van de wereld, en verschillen in de tegemoetkoming van
agentschappen aan de nieuwseisen van onderscheiden markten;
terwijl
5 een categorie van ‘‘tijdelijke’’ factoren te maken heeft met crises in centra [resp. periferieën, JvG] die anderszins niet goed vertegenwoordigd zijn.’
Soortgelijke factoren zijn van toepassing op de distributie van mediacorrespondenten over het aardoppervlak. Culturele waarden en ideologische affiniteiten kunnen een rol spelen, net als de aanwezige voorzieningen voor een grotere buitenlandse gemeenschap (huizen, scholen,
ontspanning). Japanse media en correspondenten zullen bijvoorbeeld
om praktische redenen een buitenlandse locatie prefereren, die al een
iets grotere Japanse gemeenschap heeft – als die mogelijkheid zich voordoet. Islamitische media zullen een stad prefereren met een grote islamitische gemeenschap. En ‘westerse’ correspondenten geven (bij overigens
vergelijkbare randvoorwaarden) de voorkeur aan een plek met een grote
‘westerse’ gemeenschap.
Als de situatie verder gelijk is, geeft men de voorkeur aan een omgeving waarin men zich meer thuis en op z’n gemak kan voelen. Als die mogelijkheid bestaat, zullen ‘westerse’ correspondenten dus eerder belanden in de hoofdstad van een land dat min of meer (pro-)westers is. Vanaf
dat uitkijkpunt zullen zij ook nabije hoofdsteden en landen coveren, ook
(en juist) die welke veeleer als niet- of anti-westers worden beschouwd.
Deze stille voorkeur heeft natuurlijk gevolgen. Als binnen (of tussen) het
ene of het andere land een crisis ontstaat, zullen westerse correspondenten namelijk ter plaatse gemakkelijker toegang hebben tot informatie
en bronnen vanuit westers perspectief dan vanuit een ander of tegenovergesteld perspectief. Dit versterkt tendensen in die richting, die al om
andere redenen bestaan, nog verder.
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Het dagelijks leven van de vreemdeling overzee
Als een nieuwsmedium zegt ergens een correspondent te hebben, kan dit
verschillende dingen betekenen. De eerste mogelijkheid is dat een of
zelfs meer correspondenten er een eigen ‘bureau’ bemensen: een kantoor met een kleine ondersteunende staf. Dat is vaak het geval bij de grotere vestigingen van Amerikaanse media. De tweede mogelijkheid is dat
er één voltijdse correspondent in vaste dienst is, die goeddeels alleen
werkt. Dit is vaak het geval bij gewone vestigingen.
De derde mogelijkheid is dat er een vaste parttime correspondent is,
die gedeeld wordt met andere (niet-concurrerende) media. Dit is vaak
het geval voor media uit kleinere Europese landen zoals Nederland: een
journalist werkt daarbij soms tegelijk voor een dag- en een weekblad, een
radio- en een televisie-omroep. De vierde mogelijkheid is dat het om een
freelancer of stringer gaat, die ‘per stuk’ betaald wordt voor bijdragen die
gevraagd en/of gebruikt worden. De persoon in kwestie kan er andere
betaalde activiteiten naast hebben, die wel of niet in de sfeer van mediawerk liggen. Ten slotte is er een brede categorie van mogelijke ‘helpers’
die vast of tijdelijk een rol kunnen spelen: technici, documentalisten, researchers, tolken-vertalers, typisten, chauffeurs, duvelstoejagers, enzovoort.
In het algemeen vormen deze vijf niveaus een soort impliciete hiërarchie. Niet alleen omdat de voltijdse correspondenten met meer ondersteuning en hulpmiddelen op de belangrijker buitenlandse locaties werken, en de freelancers met minder ondersteuning en hulpmiddelen op de
minder belangrijke. Maar ook omdat diegenen hoger in de hiërarchie
vaak iets welstandiger en rijpere blanke mannen zijn met een goede
opleiding en connecties, afkomstig uit het media-thuisland zelf (of het
beste equivalent); terwijl diegenen lager in de hiërarchie iets minder
welstandige jongeren of ‘niet-blanken’ zijn, vaker afkomstig uit de regio.
Het aanhouden van een goede voltijdse correspondent in het buitenland is duur. Hij krijgt een behoorlijk salaris, met toeslagen om correspondent en naaste familie een sociale zekerheid en levensstijl te geven
vergelijkbaar met die van thuis, en zijn kantoor- en documentatiekosten,
communicatie- en reiskosten worden vergoed. Voor voltijdse westerse
correspondenten uit de meeste westerse landen komt dit al snel neer
op anderhalf tot 100.000 euro, en soms meer. Voor een (groot) aantal
van honderd bijdragen per jaar komt dat neer op 750 of 1.000 euro voor
een gemiddeld artikel: uiteenlopend van een nieuwsberichtje van tien
kolomcentimeter tot een pagina in een bijlage. Dat is redelijk wat geld,
en voor dat bedrag kun je vaak ‘beter’ gebruik maken van de diensten
van een nieuwsagentschap of feature service. Het is alleen de moeite
waard als 1. de correspondent op een plaats wordt gestationeerd waar
veel nieuws vandaan komt, en 2. dit nieuws geschikt moet worden gemaakt voor het thuisfront.
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In de context van wat hier aan de orde is, is het belangrijke enkele implicaties van deze situatie te bezien. Zelfs áls correspondenten inderdaad
voor iedere nieuwe standplaats de taal leren, zich in de cultuur verdiepen, sociaal de weg leren vinden, nieuwe relaties maken, dan nog zijn de
kansen dat zij zich ‘perfect inleven’ gering. Dat is ook niet eens de bedoeling: het wordt juist belangrijk geacht dat zij het perspectief van het
‘thuisland’ behouden, of het perspectief van het gastland hooguit in die
termen vertalen.
Hoe ‘vreemder’ het gastland, hoe groter de kans dat correspondenten
periodiek samenklitten om een gezamenlijk perspectief op die exotische
werkelijkheid te ontwikkelen en te bewaren. Zelfs in de meeste hoofdsteden van de eerste wereld komen correspondenten die een bepaalde achtergrond delen (nationaliteit, taal, werelddeel) regelmatig bijeen voor
sociaal verkeer, om informatie en visies uit te wisselen. In de grote hoofdsteden van de tweede en derde wereld is dit contact nog intensiever –
zelfs als er geen formele ‘buitenlandse persvereniging’ is. De journalisten
delen niet alleen een regelmatig contact met elkaar, maar ook met mogelijke bronnen uit hun eigen land (of groep van landen). Religieuze en humanitaire bronnen: bijvoorbeeld geestelijken of kerkelijke organisaties,
en leken of liefdadige organisaties. Experts: bijvoorbeeld ontwikkelingswerkers en buitenlandse adviseurs. Economische bronnen: bijvoorbeeld
bankiers of handelaren, of managers van buitenlandse bedrijven. Politieke bronnen: bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de verschillende ambassade-afdelingen. Militaire bronnen of mensen van de inlichtingendiensten uit diezelfde instellingen. Vooral in veel hoofdsteden van
de tweede en derde wereld brengen correspondenten vaak een flink deel
van hun sociale leven binnen de ‘expat’-gemeenschappen door, wisselen
daar informatie en visies uit. Ze wonen vaak in dezelfde wijken, gaan
naar dezelfde sportclubs, hebben hun kinderen op dezelfde scholen.
(Ten overvloede: soortgelijke dingen gelden natuurlijk evenzeer voor
Japanners, Chinezen, Indiërs of anderen overzee, en voor mensen in
andere beroepen.)
Niet alleen ontlenen journalisten ter plaatse vaak een aanzienlijk deel
van hun informatie aan andere journalisten, maar media ontlenen ook
een aanzienlijk deel van hun informatie aan andere media – zonder dat
dit altijd even duidelijk wordt aangegeven. De plaatselijke pers, radio en
televisie verschaffen bijvoorbeeld altijd erg veel ‘ruw materiaal’ aan buitenlandse journalisten, dat vaak op de een of andere manier weer verwerkt wordt. De mate waarin zij daarop ‘vertrouwen’ verschilt echter
uiteraard in derde- en tweedewereldlanden, en soms zelfs binnen eerstewereldlanden.
Als ze de plaatselijke media niet vertrouwen, zullen westerse journalisten bovendien proberen om aanvullende informatie aan te boren via
(andere) ‘internationale media’ of nieuwsgaringsorganisaties. Ze kunnen soms ter plaatse buitenlandse kranten kopen, bbc World Radio of de
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Voice of America ontvangen, of cnn in hun hotel ontvangen. Soms hebben ze ook toegang tot het nieuws van de (andere) persbureaus: rechtstreeks, of door tussenkomst van de redactie thuis. Dit kan vervolgens
weer beslissende invloed hebben op hun perceptie van wat er om hen
heen gebeurt: bij wijze van spreken onder hun ‘eigen ogen’. Ook de
berichtgeving van correspondenten en verslaggevers ‘ter plaatse’ is dus
vaak maar zeer ten dele gebaseerd op ooggetuigeverslagen, en in hoge
mate beïnvloed door input van elders.

Parachute-journalistiek en meute-journalistiek
Het ‘recyclen’ van informatie, en een ‘circulaire reactie’ (rondzingen van
berichten) onder journalisten komen regelmatig voor, vooral in ‘vreemde’ crisissituaties. Dat heeft verschillende gevolgen. Een eerste gevolg
kan zijn dat ‘onbevestigde geruchten’ worden gebruikt om ‘onbevestigde
geruchten’ alsnog mee te bevestigen: omdat het lijkt alsof ze van een
andere bron komen, terwijl ze uiteindelijk van dezelfde bron(nen)
komen. Een tweede gevolg kan zijn dat relatief willekeurige ‘definities
van de situatie’ als enig denkbare gaan gelden. Een derde gevolg kan zijn
dat één sterk ideologisch geladen visie het hele spectrum overheerst.
De laatste jaren zijn er verscheidene gevallen geweest waarbij flinke aantallen westerse journalisten berichtten dat ze de meest dramatische wandaden met hun eigen ogen gezien hadden, terwijl dat achteraf niet bleek
te kloppen. Hoe kan zoiets ontstaan?
Als er een grote crisis uitbreekt, op enige afstand van plaatsen die routinematig door correspondenten gecoverd worden, dan proberen grote
aantallen buitenlandse verslaggevers zo snel als ze kunnen ter plaatse te
geraken. Dergelijke ‘geparachuteerde’ journalisten kunnen zeer ervaren
verslaggevers op hun n-de reportage zijn, of enthousiaste beginnelingen
vers van de school voor de journalistiek. Hoe acuter de crisis en hoe exotischer de locatie, hoe groter de kans is op massale ontsporingen. Daar zijn
twee soorten bijkomende redenen voor te bedenken: beperkingen van de
plaatselijke infrastructuur, en sociale patronen die daaruit voortvloeien.
De beperkingen van de plaatselijke infrastructuur hebben betrekking
op voorzieningen waaraan verslaggevers behoefte hebben. Er zijn vaak
maar één of twee grote hotels in de buurt van de crisislocatie, die op afroep grote groepen onverwachte maar veeleisende gasten kunnen herbergen. Daarom belanden journalisten dan allemaal op dezelfde plek,
waar ze maaltijden en drankjes en conversatie delen. Er is vaak ter plaatse ook slechts een beperkt aantal auto’s te huur, met of zonder chauffeur.
Daarom zullen journalisten (van niet-concurrerende media) proberen
het voertuig, de ritten en de kosten te delen. Er kan een tekort aan aanknopingspunten zijn: praatjes, geruchten en roddels kunnen dan de
dagelijkse informatie-uitwisseling makkelijk gaan overheersen.
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Er kan een tekort zijn aan geïmproviseerde gidsen en tolken: velen van
hen (ook) gemotiveerd door geld, kicks, ideologie of een vluchtige mengeling van alledrie. ‘Officiële bronnen’ kunnen ontoegankelijk of ongeloofwaardig zijn geworden, ‘oppositionele bronnen’ onvindbaar of onbetrouwbaar. Een aantal ‘gewone mensen’ kan claimen toevallig over
Internet
Rond de eeuwwisseling overschreed het internet de drempel van 500 miljoen
thuisgebruikers wereldwijd. Noord-Amerika heeft een grote voorsprong op
West-Europa en Japan; de ontwikkelde landen gezamelijk hebben een grote
voorsprong op de ontwikkelingslanden. De meeste gebruikers zijn jonge,
hoogopgeleide en welstandige mannen – hoewel het profiel zich geleidelijkaan verbreedt.
Kort na de millenniumwisseling bleek overigens, dat ondernemers van dotcom startups het ontwikkelingstempo van e-commerce en van ‘de nieuwe
economie’ nogal hadden overschat. De internetboom werd daarom gevolgd
door een dito crash – die zich vervolgens verspreidde naar de telecom en de
hele hightechsector. Maar de ‘shake out’ heeft inmiddels alweer geleid tot een
consolidatie. En het leidt geen twijfel dat de groei in de komende jaren
indrukwekkend zal zijn, met name ook bij het verder integreren van audiovisueel materiaal en van mobiele apparaten. Nieuwsgaring en nieuwsverspreiding zullen daardoor ingrijpend veranderen, zowel ten goede als ten
kwade.
Volgens optimisten draagt internet bij aan de internationale spreiding van informatie en zeggenschap, en aan het ontstaan van geheel nieuwe vormen van
expressie en samenwerking – vooral ook voor minderheden. Volgens pessimisten draagt internet daarentegen bij aan een verdere polarisatie en dominantie op wereldschaal. Met ruim één miljard bevoorrechten uit de ‘eerste’
westerse wereld aan de ene kant, en ruim één miljard paupers uit de ‘derde’
(en ‘vierde’) wereld aan het andere uiterste. Volgens de bekende trilogie van
de Catalaanse socioloog Manuel Castells over de ‘informatiesamenleving’ zal
de eerstgenoemde groep een ongekende ontwikkeling doormaken, en de
laatstgenoemde groep domweg ‘afgeschreven’ worden.
E-mail en nieuwsgroepen, websites en zoekmachines hebben onze toegang
tot anderen en andere informatiebronnen nu al enorm uitgebreid. Dit schept
nieuwe mogelijkheden tot mobilisatie en democratie: zoals is gebleken rond
de beweging voor een andere globalisering, en met digitale referenda op
lokaal niveau. Maar tegelijkertijd scheppen ze nieuwe mogelijkheden tot
machtsuitoefening en controle. Grote ondernemingen hebben de laatste
jaren veel invloed gekregen op zowel de kernstructuren (providers) als op het
functioneren daarvan (bijv. in zoekmachines). Zo worden toevallige nieuwsgierigen al weer steeds meer in een gewenste richting geleid. De regeringen
van de grote Engelstalige landen exploiteren bovendien het mondiale
afluistersysteem Echelon, dat al onze boodschappen voortdurend zeeft op
zoek naar vertrouwelijke informatie.
Cees J. Hamelink (1999). Digitaal fatsoen – Mensenrechten in cyberspace. Amsterdam:
Boom. James Slevin (2000). The Internet and society. Cambridge: Polity.
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‘inside information’ te beschikken: maar het is moeilijk daarbij een onderscheid te maken tussen eerste-, tweede- en tiendehands informatie;
tussen fact en fiction.
Bepaalde bijkomende omstandigheden kunnen deze situatie nog verder helpen verslechteren. De eerste bijkomende omstandigheid is dat de
gebeurtenisen plaatsvinden in een land met een vreemde taal en een
vreemde cultuur: reporters hebben dan vaak geen idee wat er allemaal
speelt. De tweede omstandigheid is dat de gebeurtenissen plaatsvinden
in een land met een vreemd politiek systeem (autoritair, totalitair), dat
bovendien geheel of gedeeltelijk ineenstort (eventueel tijdelijk of plaatselijk). De derde omstandigheid is dat de journalisten in kwestie zelf sterke gevoelens over verleden, heden en toekomst hebben (bijvoorbeeld het
‘ontstaan van vrijheid’).
Dergelijke omstandigheden bestonden toen enkele westerse journalisten berichtten dat ze met eigen ogen duizenden studenten gedood hadden zien worden op het Plein van de Hemelse Vrede, verpletterd onder
tanks, slachtoffers van een harde onderdrukking van protest in Peking.
(Aanzienlijke aantallen zijn hoogstwaarschijnlijk elders gedood, ervoor
en erna, maar niet in die mate daar en toen – zo bleek later.) Dergelijke
omstandigheden bestonden ook toen enkele westerse journalisten ten
onrechte berichtten dat ze met eigen ogen een graf in de Roemeense stad
Timisoara hadden aanschouwd, waarin duizenden verminkte slachtoffers lagen van het regime Ceaucescu.
Dit zijn overigens twee extreme gevallen, die bekend zijn geworden en
sindsdien zijn geanalyseerd. Er zijn echter vele andere gevallen geweest
die niet zo vergaand en eenduidig waren, die niet zo bekend zijn geworden en niet zo grondig zijn bestudeerd. Ze hadden allemaal te maken
met overdramatisering of onderdramatisering, van zowel positieve als
negatieve gebeurtenissen. Ze hadden niet alleen te maken met het
nieuwsnet, maar ook met de nieuwsstromen, en met de ‘wereld van het
nieuws’ die in de media wordt weergegeven. Daarbij spelen ook andere
factoren een rol, waarop we nog terugkomen.

Nieuwsstromen
Het debat over de intercontinentale stromen van informatie gaat ten
minste terug tot het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Naties werden opgericht, alsmede de vn-organisatie voor onderwijs,
wetenschap en cultuur unesco. Aanvankelijk werden deze organisaties
moeiteloos gedomineerd door de westerse bondgenoten: die zojuist de
As-mogendheden hadden verslagen, en zich opmaakten voor een ‘Koude
Oorlog’ met het Oostblok. Zij geloofden in vrije stromen (‘free flow’) van
informatie.
Terwijl de Amerikanen een snelle dekolonisatie voorstonden, verzet-

140

wa a r ko m t h e t we re l d n i e u w s va n d a a n ?

ten de Europeanen zich vaak tegen een spoedige onafhankelijkheid van
hun kolonies. Desondanks ontstonden tussen de late jaren veertig en de
late jaren zestig veel zogenoemde ‘nieuwe’ landen in de derde wereld. Zij
probeerden zich te onttrekken aan de opgelegde Oost-West- (of WestOost-) confrontatie, en vormden geleidelijk aan de beweging van ‘nietgebonden’ landen. Ze beklaagden zich erover dat de uitwisselingen van
‘nieuws en visies’ op wereldniveau sterk werden overheerst door het
Noorden, en vroegen om een meer evenwichtige stroom (‘balanced
flow’) van en naar het Zuiden.
Neutrale waarnemers zoals president Kekkonen van Finland toonden
daar begrip voor. Hij zei: ‘Het traditionele westerse concept van vrijheid,
dat inhoudt dat de staat alleen de plicht heeft om het laissez-faire te
garanderen, betekende dat de maatschappij toeliet dat de vrijheid van
meningsuiting [uitsluitend] gerealiseerd moest worden met de middelen
die iedere enkeling ter beschikking stonden. Op die manier werd de vrijheid van meningsuiting in de praktijk de vrijheid van de well-to-do. Een
ander rechtssysteem zou zich er niet tevreden mee stellen alleen de vrijheid van handelen van zijn burgers te garanderen. Het zou de grondrechten op een positieve manier definiëren. De staat zou verplicht zijn
om ook te bevorderen dat zijn burgers de praktische mogelijkheid tot
realisering van hun rechten hadden...
In de wereld van de communicatie kun je zien hoe de[rgelijke] problemen rond de vrijheid van meningsuiting binnen één staat, overeenkomen met die binnen de wereldgemeenschap gevormd door verschillende staten. Op een internationaal niveau kun je [ook] de idealen van
vrije communicatie vinden, en hun feitelijke verwrongen praktijk voor de
rijken aan de ene kant en de armen aan de andere kant. Op wereldniveau is de informatiestroom tussen staten (met name het materiaal dat
door televisie wordt rondgepompt) in hoge mate onevenwichtig éénrichtingsverkeer, dat in geen enkel opzicht de diepgang en breedte heeft die
de beginselen van de vrijheid van meningsuiting vereisen’ (Gerbner e.a.,
pp. x-xi).
De kwestie kwam aan de orde op de topconferenties van niet-gebonden landen in Algiers (1973), Colombo (1976), Havana (1979); ze stond
steeds opnieuw op de agenda van de unesco-conferenties en commissievergaderingen. Ik coverde veel van die bijeenkomsten als journalist ter
plaatse, en nam zo kennis van de standpunten. De Tunesische minister
van Voorlichting, Mustapha Masmoudi, presenteerde bijvoorbeeld een
belangrijk document dat aandacht vroeg voor:
‘1 Het flagrante kwantitatieve gebrek aan evenwicht [in informatiestromen] tussen Noord en Zuid...
2 Een ongelijkheid in hulpbronnen voor informatievoorziening...
3 Een feitelijke hegemonie en wil tot overheersing...
4 Een gebrek aan informatie over [en uit] ontwikkelingslanden...
5 Het voortbestaan van een koloniaal tijdperk...

wa a r ko m t h e t we re l d n i e u w s va n d a a n ?

141

6 Een vervreemdende invloed in de economische, sociale en culturele
sfeer... [en]
7 Boodschappen die slecht zijn afgestemd op de gebieden waar ze verspreid worden’ (zie hiervoor o.m. het Journal of Communication, voorjaar 1979, pp. 172-185 e.a.).
Naarmate de discussie verder opliep, was er ook een snelle toename van
studies over het onderwerp. Eén onderzoeker meldde dat hij voor meer
dan een eeuw (tussen 1850 en 1969) slechts 318 publicaties had kunnen
vinden in de brede categorie van de ‘internationale stroom van informatie’. Terwijl hij een veel groter aantal van 447 publicaties, uitsluitend over
‘nieuwsstromen’, vond alleen al voor het decennium van 1973 tot begin
1983 (Mowlana, p. 19). Nordenstreng vatte de conclusies van veel van
dergelijke studies als volgt samen: ‘In kwantitatief opzicht kun je schatten dat de totale communicatiestroom die plaatsvindt tussen de geïndustrialiseerde wereld (bewoond door één derde van de mensheid) en de
derde wereld (die twee derde omvat) ten minste honderd keer zo veel
van de eerste naar de laatste gaat als andersom’ (Frederick, p. 128).
Ondertussen had de algemene conferentie van de unesco een breedsamengestelde ‘Internationale Commissie voor de bestudering van communicatieproblemen’ gevormd, onder voorzitterschap van Sean MacBride: voormalig Iers minister van Buitenlandse Zaken, oprichter van
Amnesty International, en Nobelprijs-winnaar. Verder zaten daarin
Hubert Beuve-Méry, de oprichter van het gerespecteerde Franse dagblad
Le Monde, de beroemde Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez,
de bekende Indonesische journalist Mochtar Loebis, de latere Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk en elf anderen. Hun rapport Many voices, one world, vatte alle aspecten van het
debat samen, maar sloot zich aan bij de oproep tot een ‘Nieuwe Wereldwijde Informatie en Communicatie Orde’ (nwico). Toen ‘niet-gebonden’
derdewereldlanden (bijgevallen door tweedewereldlanden) hiertoe echter voorstellen deden, bleken veel eerstewereldlanden daarover heel
andere opvattingen te hebben.
Zij vreesden dat nieuwe charters en regels zouden kunnen leiden tot
een soort ‘vergunningensysteem’ voor journalisten en media, tot restricties op de internationale nieuwsgaring, en uiteindelijk tot aantasting van
de persvrijheid: ook al omdat het beleid van veel van die landen op deze
terreinen toch al ernstig te wensen overliet. Zij toonden zich ook kritisch
over de unesco-organisatie en haar directeur-generaal M’Bow, die van inefficiency en nepotisme beschuldigd werden. De behoudende president
Reagan van de Verenigde Staten, en de behoudende premier Thatcher
van Groot-Brittannië, openden een tegenoffensief – dat van harte gesteund werd door de meeste grote Anglo-Amerikaanse media-organisaties. In sommige latere studies werd dan ook beweerd dat hun berichtgeving over deze ingewikkelde kwestie opvallend eenzijdig was geweest
(zie bijv. Gerbner e.a., The global media debate, met name deel III).
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Hoe het ook zij: de beide belangrijkste medialanden ter wereld trokken zich demonstratief terug uit de organisatie, en weigerden verder lidmaatschapsgeld te betalen. Dit leidde ook tot een financiële en beleidscrisis bij de unesco, de afzetting van de ‘radicale’ Afrikaanse en de
verkiezing van een ‘gematigde’ Europese directeur-generaal. Daarmee
kwam vooralsnog tevens een einde aan het brede debat over de noodzaak van een nieuwe wereldorde op het gebied van informatie en communicatie. Daarvoor in de plaats kwam een aantal zuiver praktische projecten van de eerste wereld voor technische en ontwikkelingshulp aan
journalisten en media in de tweede en derde wereld.

De wereld van het nieuws
Bij dit alles blijft natuurlijk de vraag of het ongelijk verdeelde geografische nieuwsnet, en de ongelijk verdeelde geografische nieuwsstromen,
ook feitelijk leiden tot een ‘selectieve articulatie’ van bepaalde aspecten
van de mondiale werkelijkheid. Bernard Cohen schreef daarover al, in
The press and foreign policy (p. 12): De functie van de pers als kaartenmaker (en agendasetter) ‘wordt makkelijk over het hoofd gezien, omdat
de krant zozeer een onderdeel is van het dagelijks leven, net als de kop
ochtendkoffie waarmee die zo nauw verbonden is. Ze wordt over het
hoofd gezien vanwege de algemene tendens om nieuws als objectief of
feitelijk te zien, en om daarom goeddeels over de mogelijke invloed van
de pers te denken in termen van redactionele overtuigingen. Toch is deze
kaartenmakersfunctie... de kern van de ware invloed van de pers op het
gebied van het buitenlands beleid.’
In de loop der jaren zijn er daarna veel andere pogingen ondernomen
om op vragen over de ‘eenzijdigheid’ van het wereldnieuws een eenduidig antwoord te vinden met behulp van de formele techniek van ‘inhoudsanalyse’. Je kunt daarbij een representatieve steekproef samenstellen uit de periode die je wilt bestuderen: door bijvoorbeeld een maandag
te kiezen voor week A, een dinsdag voor week B, enzovoort; of één gemiddelde maand van het jaar. Je kunt ook een representatieve steekproef samenstellen uit de landen en media die je wilt onderzoeken: bijvoorbeeld uit wat ‘elite’- en ‘massa’-kranten, en (banden of transcripties)
van de belangrijkste nieuwsprogramma’s op de belangrijkste radio- en
televisiezenders.
De onderzoeker probeert de hulp te krijgen van een panel (meestal
studenten), dat kort getraind wordt voor ‘objectiviteit’. De panelleden
wordt dan gevraagd om de lengte van de berichten te scoren, om te noteren waar ze vandaan komen, onderwerp(en), bron(nen), enzovoort.
Men kan zelfs proberen om de gebeurtenis en/of het verslag onder te
brengen in categorieën als positief, neutraal of negatief. Deze data kunnen worden ingevoerd in de computer, en aan elkaar gecorreleerd. Daar-
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bij komen vragen aan de orde als: is het waar dat media meer aandacht
besteden aan westerse dan aan niet-westerse gebeurtenissen? Waarop
ligt daarbij de nadruk? enzovoort.
Op het hoogtepunt van het hiervoor genoemde ‘unesco-debat’ vroeg
de algemene conferentie aan de directeur-generaal om een onderzoek te
laten doen naar de vraag hoe landen met verschillende sociale systemen
in verschillende ontwikkelingsstadia werden behandeld door de verschillende media. Hij vroeg de medewerking van de representatieve International Association for Mass Communication Research iamcr, destijds
voorgezeten door professor James Halloran van het Centre for Mass Communication Research aan de Universiteit van Leicester in Groot-Brittannië. De feitelijke coördinatie kwam eerst in handen van Paul Hartmann,
en werd later overgenomen door Annabelle Sreberny-Mohammadi. Meer
dan een dozijn nationale onderzoeksgroepen namen op zich om materiaal te verzamelen: over twee weken buitenlandse berichtgeving van een
aantal media in hun verschillende landen.
Zij gebruikten dezelfde categorieën, waardoor hun resultaten vergelijkbaar werden en ook onderling uitgewisseld kunnen worden. In het
eindrapport stonden zes hoofdconclusies:
1 de selectiecriteria bij internationale nieuwsverslaggeving zijn vrijwel
universeel geworden;
2 alle nationale mediasystemen benadrukken gebeurtenissen en personen uit de regio;
3 de vs en West-Europa zijn echter consistente nieuwsmakers in alle
regio’s;
4 na de vs en West-Europa komen de ‘hot spot’-berichten;
5 derdewereldlanden (en tweedewereldlanden) die geen ‘hot spot’ zijn,
blijven de minst gecoverde regio’s in het internationale nieuws;
6 het nationale nieuwsagentschap (of de ‘eigen correspondent’) is de
belangrijkste leverancier van internationaal nieuws, gevolgd door de
internationale nieuwsagentschappen.
Het bleek uiteindelijk trouwens moeilijk om enkele van de belangrijkste
hypothesen uit het debat te aanvaarden of te verwerpen, uitsluitend op
basis van deze traditionele techniek van inhoudsanalyse.
Het is interessant om hieraan toe te voegen dat de Amerikaanse onderzoeksgroep onder leiding van Robert Stevenson en Donald Shaw
(van de School voor Journalistiek aan de University of North Carolina in
Chapel Hill) al spoedig een eigen koers had uitgezet. Zij wist de financiële en technische steun te verwerven van het us Information Agency
(de overzeese communicatie- en informatie-afdeling van het State
Department), enkele andere onderzoekers, en was zo in staat niet minder dan zeventien landen aan de lijst toe te voegen – waarvan vele in
werelddelen die anders niet onderzocht hadden kunnen worden. Maar
de Amerikaanse groep benadrukte in haar eigen conclusies ook dat veel
van de kritiek op de westerse media en nieuwsagentschappen sterk over-
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dreven was – en geenszins door de uitkomsten van het onderzoek bevestigd werd. Het bleek bijvoorbeeld dat redacteuren uit de derde wereld
zelf net zo eenzijdig waren bij het spontaan negeren van nieuws van
andere derdewereldcontinenten en uit tweede-wereldlanden; bij het
benadrukken van nieuws uit de eerste wereld, van ‘negatief’ nieuws, bij
taalgebruik en zo meer. Maar dit viel evenmin als bij de anderen toe te
schrijven aan een ‘welbewuste vertekening’.
Sinds die dagen zijn er allerlei andere studies gepubliceerd: allemaal
gebaseerd op inhoudsanalyse en systematische vergelijking van nieuwsberichten uit verschillende landen. Sommige daarvan richtten zich vooral op bepaalde mediasoorten, zoals The known world of broadcast news
van Wallis en Baran. Andere richtten zich op bepaalde mediaonderwerpen, zoals Social conflict and television news van Cohen, Adoni en Bantz.
Het probleem blijft echter dat een puur formalistische analyse van
zuivere oppervlaktekenmerken de subtielere dieptestructuren mist, die
aan woord en beeld een bepaalde betekenis kunnen helpen geven.
(We komen hier uitvoerig op terug in de beide volgende hoofdstukken.)
En zelfs de schijnbaar ‘harde’ statistische uitkomsten uit de voornoemde
studies worden door diverse onderzoekers zeer verschillend geïnterpreteerd (zie voor een recent overzicht: Malek & Kavoori).
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8 Hoe wordt ons de wereld
beschreven?
de taalkunde van regels en tussen de regels

‘De wijze waarop een object wordt omschreven, en de wijze
waarop een manier van handelen gepresenteerd wordt, geeft
kort gezegd richting aan onze gedachten en kanaliseert onze
cognitieve responsen met betrekking tot de mededeling. Door
de etiketten die we gebruiken om een object of gebeurtenis te
beschrijven kunnen we die zó definiëren dat de ontvanger van
de boodschap onze definitie van de situatie aanvaardt, en dus
al voor-overtuigd is vóórdat we nog maar aan een serieuze
discussie beginnen...
Opiniepeilers weten al lang dat subtiele veranderingen
in de formulering van een vraag tot dramatisch verschillende
antwoorden kunnen leiden. Het percentage Amerikanen dat
tussen 1983 en 1989 hulp aan de contra’s in Nicaragua
voorstond, varieerde bijvoorbeeld van 13 tot 42% – afhankelijk
van de manier waarop de vraag geformuleerd werd.’
Anthony Pratkanis & Elliot Aronson, Age of propaganda –
The everyday use and abuse of persuasion, pp. 44, 63.
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Zowel mediaproducenten als mediaconsumenten kunnen de wereld
alleen waarnemen en weergeven in termen van betekenissystemen, in
termen van ‘frames’ of raamwerken of rasters. De Amerikaanse socioloog
Erving Goffman schreef in zijn boek over Frame analysis, dat ‘ieder primair framework de gebruiker ervan in staat stelt om een schijnbaar oneindig aantal concrete gevallen (die in termen daarvan gedefinieerd
zijn) te lokaliseren, waar te nemen, te identificeren en te etiketteren. Hij
is zich waarschijnlijk niet bewust van de kenmerkende organisatie van
dat framework, en niet in staat het framework indien gevraagd met enige
volledigheid te beschrijven. Maar deze handicaps beletten hem niet het
geheel en met gemak te hanteren’ (p. 21). Een van onze belangrijke primaire frameworks is taal. Taal is dus geen spiegel van de wereld, maar
eerder een raamwerk of raster dat we eroverheen leggen. De sociaal-psychologen Pratkanis en Aronson roepen (op p. 46) enkele bekende voorbeelden van taalkundige ‘framing’ in herinnering.
‘Het ministerie van Defensie (vroeger Departement van Oorlog) gebruikt de term low-intensity conflict om te verwijzen naar oorlogen zoals
de vs die in de jaren tachtig in Nicaragua en El Salvador steunden. Het is
een nogal merkwaardige term voor de onschuldige burgers die in het
kruisvuur omkwamen – geschat op 50.000 in Nicaragua en 70.000 in
El Salvador. Op soortgelijke wijze hadden degenen die tegen de oorlog
met Irak waren het erover dat ‘‘onze zonen en dochters zullen terugkeren
in body bags’’ [lijkenzakken], terwijl het leger meer gekuiste termen gebruikte als collateral damage [nevenschade] en BDA [inschatting van
schade toegebracht door een bombardement]. Politici interpreteren
sociale problemen en vinden de nationale agenda uit door zinsneden als
de Koude Oorlog, de domino-theorie van het oprukkende communisme, perestrojka en glasnost, de oorlog tegen drugs, het Japanse protectionisme en
nu weer de nieuwe wereldorde.’
Anderen hebben al eerder gewezen op het belang van politieke taal.
De science fiction-roman 1984 van George Orwell was een waarschuwing tegen totalitarisme van links of rechts, waarbij de ‘Grote Broer’ immers voortdurend de geschiedenis herschreef in de taal van de dag:
Nieuw-spraak. ‘Het doel van Nieuw-spraak was niet alleen om een uitdrukkingsmiddel te leveren voor het wereldbeeld en de geestelijke gewoonten eigen aan de aanhangers van ‘‘Ingsoc’’, maar ook om alle andere manieren van denken onmogelijk te maken. Het was de bedoeling dat
wanneer Nieuw-spraak eens en voor altijd ingevoerd zou zijn, en Oudspraak vergeten, dat ketterse gedachten – dat wil zeggen een gedachte
afwijkend van de beginselen van Ingsoc – dan letterlijk ondenkbaar zouden zijn. Tenminste in zoverre als gedachten afhankelijk zijn van woorden’ (p. 241). De voortbrenging van Nieuw-spraak beperkt zich echter
niet tot autoritaire landen, ook in democratische landen wordt het politieke vocabulair voortdurend aangepast aan ‘de waan van de dag’.
Binnen de huidige westerse wereld ontstaat Nieuw-spraak bijvoor-
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beeld door het onvertaald importeren van bepaalde termen, die daardoor een nieuwe lading kunnen krijgen. Oorspronkelijk waren ze betekenisloos, althans in de taal waarheen ze geëxporteerd werden. Vervolgens
gingen ze daarin iets heel specifieks betekenen (en bijbetekenen). Maar
ze behielden door klank en uitspraak hun ‘vreemdheid’, en resoneerden
(mede daardoor) vooral sterk op de dimensie van morele inferioriteit
versus morele superioriteit. Uit Oost-Europa zijn zo woorden
geadopteerd als: dissident, glasnost, gulag, perestrojka, samizdat, securitate, solidarnosc, en stasi. Uit Latijns-Amerika zijn selectief woorden
geadopteerd als: caudillo, contra, guerrilla, macho en latifundia. Uit het
Midden-Oosten zijn woorden geadopteerd als: ayatollah, harem, jihad,
mollah, mudjaheddeen, sjeik, sultan. Het is daarbij interessant om vast
te stellen dat de etiketten die selectief uit bepaalde regio’s zijn overgenomen, tot geheel andere politieke registers behoren. Maar door hun exotisme hebben ze allemaal een heel bepaalde gloed.

De ‘keuze’ van woorden
De werkelijkheid is goeddeels doorlopend en onevenwichtig; door taal
en denken wordt daaraan een surplus aan discontinuïteit en stabiliteit
opgelegd. Taal en denken helpen ons ‘zin te geven’ aan de omgeving.
Betekenissystemen construeren bijvoorbeeld in het algemeen eerst dimensies uit tegenovergestelde polen, en hakken de glijdende schalen
vervolgens in onderscheiden categorieën. Allereerst wit en zwart, en vervolgens mogelijk vijf grijstinten (maar geen vijftig, vijfhonderd of vijfduizend). Een beperkt en eindig aantal kleuren, geen onbeperkt en oneindig
aantal. Dit opdelen van de werkelijkheid in ‘stukjes en beetjes’ veronderstelt het hanteren van een (sub)cultureel raamwerk of raster. Hoe
belangrijker een betekenisdomein binnen een bepaalde (sub)cultuur is,
hoe gedetailleerder en genuanceerder de taal daarover zal zijn.
Bovendien hebben woorden denotaties en connotaties en associaties.
Denotaties zijn de letterlijke betekenissen zoals die in het woordenboek
staan. Connotaties zijn de vaak figuurlijke bijbetekenissen, die er ook
mee verbonden kunnen zijn. Associaties hoeven er niets mee te maken te
hebben, maar kunnen door allerlei ‘samenlopen van omstandigheden’
(bijvoorbeeld klankovereenkomsten of opvallende gebeurtenissen) opkomen en verdwijnen. Wat een begrip alles bij elkaar betekent is dus vrijwel nooit eenvoudig en eenduidig: het is altijd complex en tegenstrijdig.
Bepaalde verbanden worden meteen onder de aandacht gebracht, andere kunnen lang verborgen blijven. Dit is natuurlijk het duidelijkst voor
bepaalde soorten ‘kleurrijke’ taal, waarvan we hiervoor al enkele reeksen voorbeelden hebben gegeven. Twee bijzonder relevante vormen zijn
eufemismen en metaforen.
Eufemismen. William Lutz heeft enkele jaren geleden een hilarisch
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boek gepubliceerd over Doublespeak: dat wil zeggen eufemismen, jargon
en allerlei nieuwe vormen van versluierend taalgebruik in de vs. Enkele
voorbeelden: ‘Er zitten geen gaten in de straten van Tucson, Arizona,
alleen ‘‘onvolkomenheden in het plaveisel’’. De regering Reagan stelde
geen nieuwe belastingen voor, alleen ‘‘inkomensverruiming’’ door nieuwe ‘‘gebruikersbijdragen’’. Dat zijn geen nietsnutten daar op straat,
alleen ‘‘niet-doelgerichte leden van de maatschappij’’. Er zijn geen arme
mensen meer, alleen ‘‘belasting-technische onderpresteerders’’. Er was
geen beroving van een bankautomaat, alleen een ‘‘niet-toegestane opname’’. De patiënt overleed niet aan een medische fout, maar aan een ‘‘ongelukkige diagnose van ernstige omvang’’. Het Amerikaanse leger doodt
geen vijanden meer, maar ‘‘bedient een doel’’. En zo gaat de dubbelspraak verder.’
Hij vervolgde: ‘Dubbelspraak is taal die voorwendt te communiceren,
maar het eigenlijk niet doet. Het is taal die het slechte goed doet lijken,
het negatieve positief doet lijken, en het onprettige prettig of althans aanvaardbaar doet lijken. Dubbelspraak is taal die verantwoordelijkheden
vermijdt of verschuift, taal die afwijkt van de echte of schijnbare betekenis. Het is taal die een gedachte verbergt of voorkomt. In plaats van het
denken te verruimen, belemmert het dat’ (p. 1). Dubbelspraak komt
(vooral bij crises en conflicten) steeds vaker voor in persbulletins en
voorlichtingsbrochures, en belandt zo inderhaast ook in het nieuws.
Metaforen. Een andere belangrijke categorie van (mis)leidende taal
kan worden gevormd door allerlei soorten beeldspraak. Metaforen die
verwijzen naar ziekten, rampen en oorlog kunnen bijzonder veelzeggend
zijn. In het geval van Vlaanderen heeft Christ’l de Landtsheer bijvoorbeeld gedemonstreerd dat de opkomst en neergang van dergelijk metaforisch taalgebruik in de kranten sterk parallel liep met de opkomst en
neergang van (een gevoel van) crisis. In een studie naar de ‘zogenoemde
Tamil-paniek’ van 1989 in de Nederlandse pers merkte Teun van Dijk
(1987b, p. 244) op dat de plotselinge immigratie van een beperkte groep
vluchtelingen uit Sri Lanka (voorheen Ceylon) aanleiding gaf tot het gebruik van nogal dramatische woordkeuze en beeldspraak.
Eén krant had het bijvoorbeeld over ‘een ‘‘invasie’’, wat de op handen
zijnde aanwezigheid van een vreemd en vijandig leger suggereert. In Nederland, dat een lange nationalistische traditie heeft van strijd tegen het
water, zijn vloedmetaforen bijzonder onthullend en effectief. De remedie
tegen dergelijke vloedgolven is het bouwen van dijken, en veel van de
ontvangst van de Tamils kan in een dergelijke metaforische context worden geïnterpreteerd. Om ze buiten te houden, moeten we dijken bouwen, dammen of barrières opwerpen tegen de vloed van buitenlanders.’
Een andere krant had het over ‘een ‘‘gigantische stroom’’ Tamils, die de
autoriteiten in Amsterdam niet langer aankan. Het aantal waarmee deze
stortvloed geassocieerd wordt blijkt 1.200 te zijn: in een stad van meer
dan 700.000 mensen en die jaarlijks miljoenen toeristen ontvangt.’
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Gekleurde en ongekleurde taal? De voorgaande voorbeelden hebben
vooral betrekking op eenvoudig herkenbaar en openlijk gekleurd taalgebruik. Toch is dergelijk taalgebruik eerder uitzondering dan regel, vooral
in nieuws van bijvoorbeeld persbureaus. De regel is daar eerder dat men
op allerlei manieren probeert de indruk te wekken dat het nieuws ‘objectief’ is, door alles wat als ‘subjectief’ in het oog springt te vermijden. Toch
is ook dat goeddeels een illusie: taal per definitie subjectief, en een (vaak
ondoordachte en onbewuste) keuze uit verschillende opties die ter beschikking bestaan.
Zoals John Hartley zegt: ‘Het vertoog van het nieuws staat vijandig
tegenover dubbelzinnigheden. Het probeert zijn eliminatie van alternatieve mogelijkheden geldig te maken, door zijn tekens te doorspekken
met verwijzingen naar ófwel ‘‘de feiten van het verhaal’’ ófwel naar ‘‘normaal gebruik’’. Veel van de expliciete waarden in journalistieke gedragscodes gaan over ondubbelzinnigheid, helderheid, enzovoort. En, zoals
we nog zullen zien, is een van de meest vaste (zelfopgelegde) taken, om
aan bepaalde betekenissen van gebeurtenissen de voorkeur te geven
boven andere mogelijke betekenissen. Maar omdat tekens noodzakelijkerwijs meerdere accenten leggen, is ieder vertoog ideologisch dat hun
potentieel probeert af te sluiten (door aan één evaluerend accent de
voorkeur te geven boven een ander). Dergelijke vertogen presenteren
verschillen in waardering als feitelijke verschillen’ (p. 24, cursivering in
het origineel).
Nieuwsagentschappen zoals Associated Press moedigen hun journalisten bijvoorbeeld allang aan om bijvoegelijke naamwoorden te vermijden en liever zelfstandige naamwoorden te gebruiken: omdat de eerste
meer openlijk evaluerend lijken en de laatste meer quasi-feitelijk. Maar
het is natuurlijk een illusie om te denken dat zelfstandige naamwoorden
niet nét zo evaluerend kunnen zijn. Je kunt zelfs nog een stap verder
gaan. In het Nederlands, Engels en veel andere talen is steeds een dubbel
vocabulair voorhanden: over economische, sociale en politieke zaken,
bijvoorbeeld. Het ene vocabulair is legitimerend, het andere delegitimerend (Hartley heeft het in dit verband over hoera- en boe-woorden).
Journalisten geven in dergelijke gevallen de voorkeur aan één van (ten
minste) twee alternatieven: meestal intuïtief, in een fractie van een
seconde, en zonder er uitdrukkelijk bij stil te staan.
In zijn boek over De constructie van het verleden heeft de Nederlandse
historicus Chris Lorenz dit (op p. 28 e.v.) geïllustreerd aan de hand van
de gebeurtenissen die op 21 januari 1793 plaatsvonden op een plein in
Parijs (dat later omgedoopt werd tot de ‘Place de la Concorde’, het plein
van de eendracht). Sommige waarnemers zeiden dat Koning Lodewijk
de Zestiende daar-en-toen was vermoord door het gepeupel. Andere
waarnemers zeiden dat Burger Louis Capet er was onthoofd door de
scherprechter. Er staan in deze zinnen geen bijvoeglijke naamwoorden,
wel zelfstandige naamwoorden. Toch houdt de woordkeus in beide
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gevallen ook een selectieve legitimering of delegitimering in: van het
slachtoffer, van de daad, van de beul. Je kunt proberen om het probleem
te vermijden door de zin te herformuleren. Maar dat blijkt helemaal niet
zo gemakkelijk. En wat je ook doet: je maakt altijd een arbitraire keuze
uit een aantal alternatieven, en ieder daarvan heeft bepaalde implicaties. Ieder volgend regime heeft dan ook sindsdien een verschillende
‘geschiedenis van de Franse Revolutie’ doen schrijven, welke het best
aansloot bij zijn eigen opvattingen en belangen (zie Van Ginneken 1993a,
pp. 36 e.v.).
Precies dezelfde mechanismen zijn iedere dag opnieuw in de nieuwsverslaggeving werkzaam. Dit geldt bij uitstek wanneer er sprake is van
enigerlei vorm van conflict of geweld: of het nou internationaal of nationaal is. In de woordkeus zit vaak een selectieve (de)legitimering opgesloten. Gary Marx en Douglas MacAdam schrijven in verband met Amerikaanse sociale bewegingen (op p. 21): ‘Hoe moeten we bijvoorbeeld de
acties van 1964-1968 in de stedelijke zwarte gebieden noemen – rellen,
ongeregeldheden, opstand, misdaad of protest? Was de sit-in bij de beweging voor Freedom of Speech van 1964, in het bestuursgebouw van de
Universiteit van Californië in Berkeley, een dappere daad van protest
tegen een onthouding van burgerrechten of een misdadige wetsovertreding?’ Wie ‘verstoort’ de orde en wie ‘herstelt’ de orde? Om wiens orde
en wat voor orde gaat het trouwens? Het is nuttig en verhelderend om
dergelijk woordgebruik voortdurend opnieuw in twijfel te trekken, maar
dat gebeurt zelden of nooit in de dagelijkse nieuwsverslaggeving. Woorden worden er doorlopend gebruikt alsof ze simpele en probleemloze beschrijvingen van ‘de feiten’ geven, maar dat komt in dergelijke gevallen
nauwelijks voor.
Op soortgelijke wijze worden woorden als ‘vrijheid’, ‘democratie’ en
‘mensenrechten’ in het buitenlandse nieuws ook vaak gebruikt alsof zij
volledig eenduidig en probleemloos zouden zijn. Binnen het nationale
debat is het vaak nog wel in te zien dat er verschillende gezichtspunten
bestaan, die allemaal in meer of mindere mate legitiem zijn. De zienswijze van ‘de andere kant’ schemert door, ook al is het maar af en toe. Bij
soortgelijke internationale debatten is dat echter veel minder het geval,
en worden wij krachtig georiënteerd door een specifiek taalgebruik.
Frederick (p. 131): ‘Vietnam ‘‘viel in handen van’’, maar Afghanistan werd
‘‘bevrijd van’’ de communisten. Ronald Reagan noemde de Nicaraguaanse contra’s ‘‘vrijheidsstrijders’’, terwijl de sandinisten hen ‘‘huurlingen’’
noemden. Palestijnen zijn ‘‘terroristen’’, terwijl Israëli’s ‘‘vergeldingsacties’’ uitvoeren.’ Nogmaals: geen bijvoegelijke naamwoorden, alleen
zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Maar toch een heleboel
waardeoordelen (dat wil zeggen impliciete legitimering en delegitimering), die zich voordoen als ‘feitelijke’ beschrijvingen.
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Grammatica, idioom en stijlboeken
In gewoon Nederlands, in westerse en andere talen zijn volgens critici allerlei vormen van uitzonderingsposities voor niet-dominante groepen te
vinden: zowel grammaticaal als idiomatisch. In zijn boek over Language
in the news stelt Fowler bijvoorbeeld (op pp. 95-96) vast dat zelfs (!) ‘in
talen zoals het Engels... geslacht grondig gecodeerd zit, zowel in taal gebruikt dóór vrouwen als misschien nog meer in taal gebruikt óver vrouDe walvisjacht in Nederlandse termen
De Nederlandse studente Communicatiewetenschap met een verre Noorse
achtergrond Bernadette Leeuwangh vergeleek de berichtgeving in beide
landen over het enige tijd vasthouden van Paul Watson in Nederland, en het
verzoek om uitlevering door Noorwegen. Dit in verband met het tot zinken
brengen van een walvisvaarder (in de haven) enkele jaren eerder.
De Volkskrant en het NRC Handelsblad duidden hem daarbij onder meer aan
als directeur van een ‘conservation society’, respectievelijk als walvis- en
milieubeschermer en -activist. Maar ook met zijn ‘Indiaanse’ naam ‘Grijze
Wolf Helder Water’, als Robin Hood en geharnaste kruisvaarder, als rammer
en schrik van de walvisvaart. De Noorse kwaliteitskranten Dagbladet en
Aftenposten duidden hem daarentegen onder meer aan als ‘uitgekookte propagandist’, als militant en extremist, als internationaal gezochte en gevangen
saboteur. En ironisch als krijger tegen de ‘barbaren’, als schurk in Noorwegen
en held in Hollywood.
Ze constateerde verder dat die terminologie verwees naar tegenovergestelde
discoursen, geworteld in verschillende nationale houdingen tegenover
natuur en jacht. Verschillende antwoorden op vragen als: ‘Is de walvisvangst
een probleem, waarom is de andere visserij geen probleem, zijn walvissen
unieke vissen of zijn alle vissen uniek, zijn er twee, tien of honderd soorten
walvissen, worden al die soorten met uitsterven bedreigd?’, enzovoort. En op
vragen als: ‘Als je het ergens niet mee eens bent, moet je je er [in een democratisch land] toe beperken om het luid en duidelijk te zeggen, moet je
ertegen demonstreren of moet je tussenbeide komen, in hoeverre kun je dat
vreedzaam doen of komt er per definitie geweld aan te pas?’, enzovoort.
Bij een latere confrontatie was er zo ook een meningsverschil over een
geweerschot. Het Aftenblad uit Stavanger meldde: ‘De walvisvaarders zelf
claimen dat ze op de walvis hebben gericht, maar Greenpeace is ervan overtuigd dat de walvisvaarder op hen richtte’. De Telegraaf uit Amsterdam
schreef daarentegen opgewonden: ‘Walvisslachters schieten bootje Greenpeace lek: Het bloed stroomt uit een dode walvis nadat deze aan boord is gehesen ... Een rubberboot van de milieu-organisatie, met daarin twee actievoerders, werd voor een deel aan flarden geschoten... Vorige maand nog werd
een rubberboot van Greenpeace door een schip van de Noorse kustwacht
overvaren. Eén actievoerder raakte daarbij bewusteloos en moest zwaargewond per helicopter naar een ziekenhuis worden afgevoerd.’
Bernadette Leeuwangh (1999). Paul Watson in de krant. Amsterdam: Univ./ Afd. Comm.
Wet. (doct. scriptie, ongepubl.).
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wen. Deze codering is zó diep doorgedrongen, dat zij in vrijwel elke
dimensie van de taalkundige structuur besloten ligt. Linguïsten en feministen hebben de volgende vaststellingen gedaan (die misschien niet
allemaal even krachtig onderbouwd zijn, maar het algehele plaatje is
overweldigend aannemelijk):
– het gebruik in het algemeen van mannelijke uitdrukkingen die ook
naar vrouwen verwijzen [politieman e.d.]...
– op soortgelijke wijze, het gebruik van het mannelijke voornaamwoord
‘hij’ om in algemene zin [ook] naar vrouwen te verwijzen: een schrijver moet ervoor zorgen dat hij geen lasterlijke uitspraken doet...
– het gebruik van opvallende uitdrukkingen met extra lettergrepen of
woorden om naar vrouwen te verwijzen, waardoor een afwijking of
onregelmatigheid wordt geïmpliceerd...: actrice, dichteres, vrouwelijke dokter...
– het gebruik van jeugdige of verkleinwoorden... meisje, schatje...
– titels en aanspreekvormen: de keuze tussen mevrouw en mejuffrouw,
waardoor een vrouw wordt gedwongen haar huwelijkse staat (seksuele beschikbaarheid) op te geven...
– de uitgebreide woordenschat inzake vrouwen: er zijn veel meer termen om vrouwen dan om mannen aan te duiden, hetgeen aangeeft
dat de cultuur vrouwen een abnormale status toekent; veel van deze
termen zijn seksueel beledigend...’ Enzovoort (zie ook: Rivers).
Op soortgelijke wijze omvatten Nederlands, westerse en andere talen
een breed scala aan courante idiomatische uitdrukkingen over nationaliteit en etniciteit. Veel daarvan zijn negatief over andere collectiviteiten,
die ooit als vijandig, verschillend of minderwaardig werden beschouwd.
Het Nederlands bevat bijvoorbeeld dergelijke uitdrukkingen over de
Duitsers, de Fransen en de Engelsen. Omgekeerd hebben de Duitsers, de
Fransen en de Engelsen vaak soortgelijke uitdrukkingen over de Nederlanders. Een zakenblad riep onlangs nog eens in herinnering hoezeer wij
in de laatste taal bijvoorbeeld als bot en gierig, stijf en drankzuchtig worden neergezet. Een Dutch treat is bijvoorbeeld een uitstapje waarbij
ieder voor zichzelf betaalt; Dutch gold is klatergoud of namaakgoud; een
Dutch book een bookmaker die kleine inzetten accepteert; Dutch courage moed uit de fles; een Dutch bargain een overeenkomst die met een
dronk bezegeld wordt; Dutch comfort een schrale troost; een Dutch wife
een rolkussen (hard, ongemakkelijk en onbeweeglijk); een Dutch uncle
een streng (en ongevraagd) criticus. Gezien het feit dat onze landen en
volken tegenwoordig min of meer op gelijke voet verkeren, hoeft dat niet
altijd een ernstig probleem te zijn.
Maar het ligt anders met dergelijke etiketten over Afrikanen, Arabieren, Aziaten en Latino’s. Dat ligt gevoeliger, en de media zijn zich daar
slechts geleidelijk aan van bewust geworden. De laatste jaren zijn er dan
ook allerlei pogingen geweest om het overgeleverde taalgebruik in deze
enigszins te kuisen. Zelfs de gebarentaal voor ‘doven’ (ook al zo’n om-
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streden term) is recentelijk ontdaan van bepaalde tekens, zoals die
welke Japanners aanduiden met een gebaar voor ‘spleetogen’. Grote
kwaliteitskranten in verschillende landen – zoals de New York Times in
de Verenigde Staten – hebben ‘stijlboeken’ gepubliceerd waarin ze aan
hun medewerkers aanbevelingen doen voor correct taalgebruik en
groepsaanduidingen.
Het Stijlboek van de Volkskrant zegt: ‘We moeten bedacht zijn op
woorden die een discriminerend effect (kunnen) hebben. Het gebruik
van het woord zwarten geniet tegenwoordig de voorkeur boven negers,
hoewel er aanwijzingen zijn dat de neger aan het terugkomen is. Maar
Turkse mensen in plaats van Turken of joodse mensen in plaats van joden
gaat wel erg ver. Vaak echter zijn wel gevallen denkbaar dat woorden als
Turk en jood, die immers ook wel als scheldwoorden worden gebruikt,
een discriminerende klank hebben. Turken overvallen bank heeft toch
een andere gevoelswaarde dan Fransen overvallen bank, ook al gaat het
in beide gevallen om het noemen van een nationaliteit van verdachten’
(cursivering in het origineel).

Van woorden tot zinnen
De ideologische aard van taal is het eenvoudigst te begrijpen aan de
hand van afzonderlijke woorden en etiketten. Toch is dit nog slechts het
eerste en meest eenvoudige niveau waarop linguïstische keuzes zich
manifesteren – veelal ondoordacht en onbewust. Laten we nog een paar
andere elementen aanstippen, zonder helemaal in te gaan op alle technische aspecten. Sommige daarvan liggen voor de hand, maar worden in
het alledaagse leven (en ook in de nieuwsverslaggeving) makkelijk over
het hoofd gezien. Woorden worden bijvoorbeeld onderling met elkaar
verbonden, en aaneengeregen tot zinnen.
Woordcombinaties. Woorden verschijnen niet afzonderlijk maar in
paren en groepjes. Als je de woorden die gewoonlijk met bepaalde groepen worden geassocieerd eens wat nader onder de loep neemt, worden
bepaalde welomschreven patronen zichtbaar. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, hogeren en lageren, blanken en ‘gekleurden’, worden
routinematig met heel andere sets van andere woorden geassocieerd, en
met bepaalde aspecten van het maatschappelijk leven. Mannen worden
bijvoorbeeld in woord en beeld nog steeds vaak met beroepsrollen
geassocieerd, vrouwen met huishoudelijke rollen en kinderen. Minderheden en derdewereldlanden worden constant geassocieerd met problemen en geweld.
Een woordduiding moet daarom niet zozeer worden beschouwd als
een unidimensionele ‘verklaring’, maar als een multidimensionele kaart.
Bepaalde woorden worden vaak met elkaar verbonden: in de eerste,
tweede, derde of verdere graad. We kunnen proberen van dergelijke
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associaties een ‘mind map’ te maken. Bijvoorbeeld: woestijn – zand –
Afrika – arm. Of: woestijn – olie – Arabieren – rijk. Of: Opec – kartel. In
zijn boek Covering Islam (p. 33) levert Edward Said bijvoorbeeld commentaar op het zéér algemene gebruik van de term ‘oliecrisis’ in de westerse media: alsof het de enige verhoging van een grondstoffenprijs in de
wereldgeschiedenis is geweest, alsof dit éne element alléén verantwoordelijk was voor de economische problemen van dat moment en er niet
nog een dozijn andere factoren waren die ook nog een rol speelden.
Hij voegde daaraan toe: ‘Woorden als ‘‘monopolie’’, ‘‘kartel’’ en ‘‘blok’’
raakten daarna opvallend snel – zij het selectief – ingevoerd. Er werd
hoogst zelden over een kleine groep Amerikaanse multinationals gesproken als een kartel, die uitdrukking werd gereserveerd voor Opec-leden.’
Tegelijk werden allerlei ruilvoet-verslechteringen die eerder aan de olielanden waren opgelegd vrijwel doodgezwegen, en worden allerlei dramatische prijsverlagingen die ‘de wereldmarkt’ ook nu nog aan ontwikkelingslanden oplegt als onvermijdelijke ‘natuurverschijnselen’
geconstrueerd. Het selectief gebruik van bepaalde termen verwijst dus
ook naar ideologische vóóronderstellingen die voortdurend onbesproken blijven: we komen daar later in dit hoofdstuk op terug.
Actieve/passieve vormen. Niet alleen bepaalde combinaties van woorden suggeren een bepaalde ‘lezing’, maar ook de manier waarop zinnen
zijn geconstrueerd. Ze kunnen verantwoordelijkheden bijvoorbeeld wegwerken of aanscherpen, door bepaalde mensen op de voorgrond of op de
achtergrond te plaatsen, of door actieve of passieve vormen te gebruiken.
Dit geldt vooral voor koppen die meestal onvolledige zinnen vormen –
waardoor het nog belangrijker wordt wat stilzwijgend wordt weggelaten
of uitdrukkelijk vermeld. Van Dijk (1987b, p. 11) noemt het volgende
voorbeeld: ‘Een kop als ‘‘Politie doodt demonstrant’’ plaatst de politie in
de eerste positie van het subject, en drukt uit dat de politie de handelende rol vervult. In de passieve zin ‘‘Demonstrant gedood door politie’’, is de
politie ook de handelende partij, maar in dit geval staat het zinsdeel dat
naar de demonstrant verwijst in de eerste positie van het subject – wat
betekent dat de politie een minder prominente rol is toebedeeld.
De kop ‘‘Demonstrator killed’’ ten slotte, maakt de rol van de politie
impliciet. Bovendien wordt de kop syntactisch ambigu. Deze kan ook
worden gelezen als de beschrijving van een gebeurtenis waarbij de
demonstrant degene is die doodt, en demonstranten meer in het algemeen met dood geassocieerd worden. Grammatisch onderzoek naar de
syntaxis van kranten heeft aangetoond dat dit inderdaad het geval is:
negatieve rollen van de elite neigen ertoe te worden weggemoffeld door
dit soort syntactische niveauverlaging en implicietheid.’ (Soortgelijke
vaststellingen worden gedaan in de boeken van Fowler over nieuwstaal.)
Let wel: het gaat hierbij vrijwel nooit om een weloverwogen ingreep van
de journalist, maar om een onbewuste reflex (bijvoorbeeld om ‘mogelijke moeilijkheden’ te vermijden).
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Werkwoorden. Het tactische en strategische gebruik van vormen als
‘zou’ helpt om onzekerheden weg te poetsen, en om gaten in de redenering te overbruggen. Daarmee worden bijvoorbeeld ‘feiten’ gesuggereerd
die nog helemaal geen realiteit zijn, en het misschien wel nooit zullen
worden. (Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij het beschrijven van echte of
vermeende dreigingen, als aanleiding tot een omstreden handeling.)
Ook andere werkwoorden hebben een verborgen ideologische betekenis
in de constructie van het nieuwsverhaal. Allerlei varianten op ‘moeten,
willen, kunnen’ verwijzen bijvoorbeeld naar een specifiek raster van wat
mogelijk of gewenst is – zonder dat dit expliciet met zoveel woorden
wordt gezegd.
Wij/onze/zij/hun. Journalisten is geleerd dat zij in nieuwsreportages
liever niet openlijk subjectief moeten zijn, en daarom vermijden zij
meestal zichzelf en hun gevoelens ten tonele te voeren door het gebruik
van voornaamwoorden als ‘ik’ of ‘mijn’. Tegelijk moeten zij hun lezers bij
de tekst betrekken, en gebruiken ze toch nog redelijk vaak termen als
‘wij’ en ‘onze’. Elk keer dat zo’n woord voorbijkomt, wordt de wereldbevolking met één machtige houw in tweeën gehakt. Ik realiseer me
bijvoorbeeld dat ik in de loop van dit boek vaak dergelijke termen heb gebruikt, en lang niet altijd weldoordacht of bewust. Soms betekent het:
‘wij’ mensen uit de eerste wereld, als onderscheiden van mensen uit
de tweede en derde wereld. Soms betekent het: ‘wij’ wetenschappers
en/of journalisten, als onderscheiden van andere beroepsgroepen en/of
‘leken’. Soms betekent het: ‘wij’ de schrijver en de lezers die deze tekst
lezen, als onderscheiden van mensen die deze tekst niet ‘delen’.
Hoe het ook zij: het is belangrijk in de gaten te houden dat deze (en
alle andere) manieren van spreken voortdurend de werkelijkheid definiëren en herdefiniëren, vaak in ideologisch geladen termen. Dit is
onvermijdelijk. We (!) komen daar ook nog in terug in hoofdstuk 10, over
de psychologie van media-effecten.

Vaste elementen en configuraties in de nieuwsvorm
De laatste jaren zijn conventies in de nieuwsverslaggeving zo geleidelijk
aan nader onder de loep genomen binnen een nieuwe sub- of interdiscipline die afwisselend wordt aangeduid als kritische linguïstiek (bijvoorbeeld door Fowler) of als ‘discourse analysis’ (bijvoorbeeld door Van
Dijk). Het domein bouwt voort op een breed scala aan oudere tradities:
het Russische formalisme, de Amerikaanse microsociologie, het Franse
structuralisme, de Duitse ‘Textwissenschaft’, de Britse mediastudies
(vooral door de ‘scholen’ van Birmingham, Leicester en Glasgow) en
– meest recent – de cognitieve psychologie.
Nieuws wordt daarbij geïdentificeerd als een heel bepaald soort tekst.
Nieuwsberichten zijn meestal relatief kleine, geïsoleerde en in zichzelf
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Krantenkoppen zijn vaak stereotieper dan de tekst zelf, vooral in de selectieve
legitimering en delegitimering van politiek geweld. De kop uit de Volkskrant van 26
oktober 1983 over Granada plaatst de Amerikaanse claim bijvoorbeeld uitdrukkelijk
níet tussen aanhalingstekens, terwijl het artikel zélf veel sceptischer is. (De beweringen over Russiche en Cubaanse militaire aanwezigheid werden nooit onderbouwd.
De beweringen over een gijzelingsdreiging, en later over massagraven, bleken propaganda). De kop uit NRC Handelsblad van 17 juni 1987 sprak over terroristen (zonder
aanhalingstekens), terwijl het artikel het daarentegen had over ‘twaalf vermeende
guerillastrijders’. Chili stond op dat moment onder de bloedige dictatuur van generaal Pinochet.
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besloten ‘stukken’. Daarin ligt de nadruk veelal op singulariteit (eenmaligheid) en ‘objectiviteit’: dat betekent zoals gezegd op díe aspecten
waarover relevant geachte publieken het betrekkelijk makkelijk eens
kunnen worden. De dominante ‘lezing’ zit er vaak al ingeschreven, alternatieve ‘lezingen’ zijn uitgebannen. Niet zelden zijn díe elementen uit het
item verwijderd, die een oppositionele ‘lezing’ überhaupt mogelijk zouden maken. Nieuwsberichten zijn selectief van een groot deel van hun
context ontdaan. De lezer kan natuurlijk proberen deze context zelf weer
aan te vullen, maar alleen met behulp van reeds bij hem gevestigde
ideeën.
Een andere vaststelling is dat nieuws een apart ‘genre’ tekst is, dat geregeerd wordt door welomschreven ‘schemata’. Aankomende journalisten leren bijvoorbeeld dat (het begin van) hun tekst altijd dezelfde handvol elementen moet bevatten, de roemruchte 5 W’s: Wie, Wat, Waar,
Wanneer en Waarom? De eerste vier zijn eenvoudig: ze lokaliseren de
gebeurtenis in de tijd/ruimte-dimensies, definiëren de actoren en de
handeling. Ze construeren dus de ‘singulariteit’, het unieke karakter van
de gebeurtenis. Het kan daarbij om zuiver marginale zaken gaan, maar
ze kunnen tenminste worden behandeld als ‘objectief gegeven’. Het vijfde element, de Waarom-vraag, is veel problematischer: daarbij komt
onvermijdelijk selectieve voorinterpretatie om de hoek kijken.
Het zijn echter niet alleen standaardelementen als de 5 W’s die van tevoren vastliggen, en alleen maar hoeven te worden ‘ingevuld’ zoals op
een multiple-choiceformulier. Allerlei dimensies van de structuur van
het bericht liggen óók al van tevoren vast. Dat geldt niet alleen voor
nieuws, maar ook voor allerlei andere tekstfragmenten die in zichzelf
besloten lijken en ‘zin’ moeten krijgen. In zijn boek News as discourse zegt
Van Dijk daar bijvoorbeeld (op p. 49) over: ‘Verhalen hebben bijvoorbeeld een narratief schema, dat bestaat uit conventionele categorieën als
Samenvatting, Setting, Complicatie, Oplossing en Coda...
Alledaagse conversaties hebben ook schemata. Deze kunnen functioneel geanalyseerd worden in globale eenheden die conventioneel gecategoriseerd kunnen worden. Veel conversaties beginnen bijvoorbeeld
met een soort uitwisseling van Begroetingen, en worden beëindigd met
een reeks afsluitende uitwisselingen en formules om afscheid te nemen.
Wetenschappelijke vertogen, zoals tijdschriftartikelen of colleges, kunnen ook een conventionele vorm hebben, waarin vaak een argumentatieschema voorkomt: met een aantal Vooronderstellingen, en gevolgd
door een Conclusie. Psychologische artikelen kunnen zelfs een normatieve, vastgelegde vorm hebben: die een Introductie of Theorieparagraaf vereist, een Experimentele paragraaf (die zelf weer onderverdeeld
is in subcategorieën als Design, Materiaal, Proefpersonen) en ten slotte
een paragraaf met de Discussie. Op deze manier hebben veel typen vertogen in onze cultuur een min of meer vaste schematische organisatie.
Taalgebruikers leren dergelijke schemata tijdens de socialisatie; hoewel

h o e wo rd t o n s d e we re l d b e s ch re ve n ?

159

voor sommige schemata – zoals die in het professionele vertoog gebruikt
worden – speciale training vereist kan zijn.’
In de formules voor nieuwsberichten is één zo’n structurerend principe de zogenoemde ‘omgekeerde piramide’. Van Dijk stelt overigens vast
dat die helemaal niet ‘omgekeerd’ is, maar eerder een ‘gewone’ piramide.
Een van de kernelementen uit het nieuwsvertoog, zo zegt hij (op p. 48),
is ‘een thematische verwerkelijkingsstructuur die in wezen (1) van hoog
naar laag verloopt; (2) gecontroleerd wordt door relevantie; en (3) cyclisch is (in afleveringen).’ Wat wordt hiermee bedoeld? Dat de informatie waarvan aangenomen wordt dat ze het belangrijkste is als eerste gegeven wordt, en dat kleine pakketjes van minder relevante informatie in
de volgende alinea’s gegeven worden. In scherp contrast met andere verhaalgenres, heeft een nieuwsbericht dus vaak een soort samenvatting als
inleiding. Eén onderliggende reden is, dat vaak tot het laatste moment
onzeker blijft hoeveel plaats voor een onderwerp kan worden ingeruimd. Het moet daarom steeds mogelijk zijn om er aan het eind een willekeurig aantal alinea’s af te halen, zonder dat de boodschap zelf, of het
begrip daarvan, in gevaar worden gebracht.
Het is in dit verband van groot belang om even stil te staan bij iets wat
vreselijk voor de hand lijkt te liggen: ieder nieuwsbericht in de krant begint met een kop. Die kop is een soort ‘samenvatting van de samenvatting’, en is tevens de ‘toonzetter’ voor (de lezing van) het gehele stuk.
Toch wordt vaak niet de kop gebruikt die door de schrijver is aangereikt,
in het bijzonder bij buitenlands nieuws. Die wordt daarentegen vaak gemaakt door een redacteur die speciaal met het maken (of aanpassen)
van koppen is belast, maar die het stuk door de tijdsdruk niet zelden
slechts vluchtig heeft gelezen. Het komt daarom regelmatig voor dat de
kop veel ‘stereotyper’ is dan het artikel zelf, en een enkele keer is die er
zelfs regelrecht mee in strijd. Toch doet die de lezer het beslissende signaal aan de hand waarvan die de rest ‘decodeert’.
Naast de kop duidt Van Dijk ook een aantal andere vaste elementen in
de gemiddelde nieuwstekst aan. Allereerst de ‘lead’ met een iets uitgebreidere samenvatting van de rest van het artikel, vaak in een ander lettertype gedrukt of over verscheidene kolommen. Dan een ‘episode’ met
de voornaamste gebeurtenissen, veelal ingebed in (een klein beetje van)
de context en (een klein beetje van) de achtergronden. Andere vaste
elementen zijn de (echte of mogelijke) consequenties, de verbale reacties
van relevant geachte anderen. En soms wat (indirect en verhuld) commentaar, dat verwijst naar de verwachting en waardering omtrent de gebeurtenis.
In zijn verwante boek News analysis heeft Van Dijk dergelijke beginselen toegepast in enkele uitgebreide casestudies van nationaal en internationaal nieuws: bijvoorbeeld de berichtgeving over krakers, minderheden en etniciteit in Nederland (bijvoorbeeld bij de eerdergenoemde
‘Tamil-paniek’), en over de aanslag op de Libanese president Gemayel.
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Verhaalstructuren en mythen in het nieuws
We hebben tot nu toe gezien dat een nieuwsbericht een keuze van woorden en een compositie van zinnen inhoudt; het opnemen van een aantal
standaardelementen en hun organisatie in een standaardconfiguratie.
Vóór alles is een nieuwsbericht echter ‘een klein verhaaltje’. In verband
hiermee zijn verschillende observaties van belang.
Indikking. Het bericht moet meestal relatief kort zijn. Zowel het productieproces zelf als het product zijn onderworpen aan strenge beperkingen van tijd-en-ruimte. Omdat een aanzienlijk deel daarvan wordt
ingenomen door de basiselementen (de genoemde 4 W’s die de singulariteit van de gebeurtenis construeren), blijft er weinig over voor andere
elementen (zoals de 5e W – de ‘waarom’-vraag). Zelfs als het een dagin-dag-uit doorlopend verhaal is, moeten bepaalde zaken bovendien
voortdurend worden herhaald; in plaats van die voor vanzelfsprekend te
houden en een laag dieper te graven. In alle gevallen zal de schrijver dus
moeten proberen een maximum aan informatie over te brengen in een
minimum aan woorden. Dat kan alleen door in te spelen op woorden en
beelden die al bij de lezer leven, en die vaak ongewild een stereotiep
karakter hebben. De bekende tv-verslaggever Martin Bell van het bbcnieuws beklaagde zich er bijvoorbeeld in zijn recente memoires als
oorlogscorrespondent over, dat hij het ingewikkelde conflict in Bosnië iedere avond in (letterlijk) maximaal honderd seconden moest uitleggen,
en dat de beelden voor het gewone avondjournaal bovendien ‘volgens de
richtlijnen’ geen bloed mochten bevatten. Hij beschouwde dat als een
‘reductio ad absurdum’.
Samenhang en oriëntatie. De informatie moet bovendien liefst worden
ingepast in ‘een klein verhaaltje’, met een pakkend begin, midden en
eind. Dat houdt niet zelden in dat er een ‘logica’ in wordt gelegd die
niet echt (of als enige) aanwezig was in de ‘gerapporteerde feiten’. De
eerder geciteerde Amerikaanse socioloog Goffman zei bijvoorbeeld ooit:
‘Human interest stories zijn een karikatuur van bewijsvoering naar de
mate zélf waarin ze interessant zijn. Ze zijn immers voorzien van een
eenheid, samenhang, oriëntatie, volledigheid en drama die in het dagelijks leven nauwelijks of niet vóórkomen.’ Journalisten leren hoe ze deze
verhaaltjes moeten opzetten, door bepaalde elementen meer en andere
minder nadruk te geven, en door de elementen heen en weer te schuiven
totdat ze een mooi patroon vormen – dat aansluit bij reeds bestaande opvattingen en verwachtingen.
De hedendaagse Amerikaanse ‘nieuwskundige’ Robert Karl Manoff
zegt daarover (op pp. 228-229): ‘Narratieven zijn organisaties van ervaringen. Zij brengen orde in de gebeurtenissen aan, door er iets van te
maken waarover verteld kan worden; ze hebben kracht omdat ze zin
geven aan de wereld. De zin evenwel die ze geven, is conventioneel.
Geen enkel verhaal is het onvermijdelijke product van de gebeurtenissen
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die het rapporteert; en geen enkele gebeurtenis legt haar eigen narratieve vorm op. Nieuws ontstaat bij het samenkomen van gebeurtenissen en
teksten: en terwijl de gebeurtenis het verhaal voortbrengt, brengt het
verhaal ook de gebeurtenis voort. De keuze van de journalist voor een
bepaald narratief is daarom geen vrije keuze. Ze wordt geleid door de
verschijningsvorm die de realiteit voor hem heeft aangenomen, door instituties en routines, door conventies die vorm geven aan zijn percepties,
en die het formele repertoire leveren om ze te representeren.’ Het resultaat, zo zegt hij, is ‘de indruk die het narratief probeert over te brengen:
dat er maar één verhaal is, en maar één juiste manier om dat te vertellen.’
De schijnbare logica van het verhaal helpt dus een ideologische ‘afsluiting’ te bewerkstelligen: zij maakt het moeilijker om met een alternatief
verhaal te komen.
Verhaalstructuur. Om samenhang te creëren, moet een stuk immers
georganiseerd worden. De Amerikaanse communicatiewetenschapper
Walter Lippmann zei al (op p. 347): ‘in alle gevallen (op een paar uitzonderingen na) is journalistiek niet een eerstehands verslag van [uitsluitend] het ruwe materiaal. Het is een verslag van dat materiaal nadát het
gestileerd is’. Deze stilering is zoals gezegd de constructie van een verhaalstructuur: bij nieuws net zo goed als in een roman.
De Britse nieuwsdeskundige Stuart Hall had het eerder als volgt gezegd: ‘We maken een absoluut te simpel en onjuist onderscheid tussen
narratieven over de realiteit en fantasie-narratieven. Als een journalist
binnen een instelling gesocialiseerd is, is hij gesocialiseerd in een bepaalde manier van verhalen vertellen. En hoewel individuele journalisten
daarenboven nog [andere] dingen kunnen doen (wat originaliteit genoemd wordt), werken ze binnen een bepaalde taal of binnen een
bepaald raamwerk, en ze maken de aanpassingen die het oude en afgezaagde nieuw doen lijken. Maar ze breken de regels niet; als ze voortdurend de regels zouden breken, zouden de mensen buiten hen helemaal niet begrijpen... Ik denk dat journalisten dat heel terloops leren,
tamelijk onbewust, en ze zijn zich er niet van bewust dat de manier waarop je een verhaal vertelt de betekenis van het verhaal verandert. Ze denken dat het alleen maar een stel technieken is... De verhalen zijn goeddeels al voor hen geschreven, vóórdat de journalisten de pen naar het
papier gebracht hebben, of hun vingers naar de typemachine’ (in Benthall, p. 191).
Kritische linguïsten plaatsen trouwens ook steeds meer vraagtekens
bij de stelling dat er een verschil bestaat tussen verhaalstructuren bij ‘fact
and fiction’, bij nieuwsverslaggeving en novellen. Beide kennen een setting of omgeving, hoofd- en bijrollen, doelen en motieven, persoonlijkheden en stijlen, en – vooral – een scenario of plot.
Megastories. Op soortgelijke wijze onderscheidt de politieke wetenschapper Doris Graber drie stadia in verslaggeving over een crisis: eerst
zijn er slechts schijnbaar ongecoördineerde boodschappen, vervolgens
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vormen zich duidelijke patronen en ontstaat een samenhangend verhaal,
en ten slotte wordt dit geïntegreerd in bredere visies op oorzaken en
gevolgen ervan.
De manier waarop nieuwsitems bepaalde dingen actief begrijpelijk
maken, en andere dingen actief onbegrijpelijk maken, heeft dus niet
alleen te maken met de aard van het verhaal zelf, maar ook met de aard
van alle soortgelijke verhalen die eraan zijn voorafgegaan en die er nog
op kunnen volgen – binnen het raamwerk van een bepaalde cultuur. Verhalen over analfabetisme, bewapening, China, devaluaties, economie,
fundamentalisme, guerrillabewegingen, honger, internationale conflicten – enzovoort tot z – staan namelijk nooit op zichzelf, maar maken onzichtbaar onderdeel uit van een veel groter, doorlopend verhaal. Manoff
noemde dergelijke grotere verhalen-achter-de-verhalen (op p. 91) ‘megastories’, en vergeleek dit met een kraan die af en toe wordt opengezet. Als
we het terrein van de verhalen en ‘verslagen gebeurtenissen’ verlaten, en
kijken naar dergelijke ‘megastories’ en historische zingeving (zoals we
eerder deden aan het eind van hoofdstuk 6), dan worden de waardeoordelen die daarin besloten liggen geleidelijk aan steeds duidelijker.
Mythen. Op de voornoemde manieren verwijst een nieuwsverhaal
namelijk altijd impliciet naar het ‘gebruikelijke gezichtspunt’ over bepaalde kwesties, zoals dat door de (meeste of belangrijkste) leden van
een (sub)cultuur gedeeld wordt. Bijvoorbeeld het denkbeeld dat snelle
demografische groei in een ontwikkelingsland per definitie een rem
vormt op snelle economische groei. Dat hangt er natuurlijk maar net van
af hoe je dat probleem ziet. Het omgekeerde blijkt namelijk óók waar:
dat snelle economische groei in ontwikkelingslanden een rem vormt op
snelle demografische groei. Maar wat is er eerst: de kip of het ei? Binnen
een cultuur zoals de onze is men daar vaak bij voorbaat al tamelijk eenstemmig over, maar dat komt niet omdat er een definitief en sluitend
bewijs voor het één of het ander geleverd is. De Franse semioloog of betekeniskundige Roland Barthes noemde dergelijke constructies mythen.
Zijn Britse navolger John Fiske zei daarover (1982, p. 88): ‘Een mythe
is een verhaal aan de hand waarvan een cultuur een aspect van de realiteit of de natuur begrijpt of verklaart. Primitieve mythen gaan over leven
en dood, mensen en goden, goed en kwaad. Onze subtiele mythen gaan
over mannelijkheid en vrouwelijkheid, over het gezin, over succes, over
de Britse politieagent, over wetenschap. Een mythe is voor Barthes de
manier van denken over iets in een cultuur, een manier om het te conceptualiseren of te begrijpen. Barthes ziet een mythe als een keten [netwerk] van onderling gerelateerde concepten. Zo houdt de traditionele
mythe van de Britse politieagent concepten in als vriendelijkheid, geruststelling, betrouwbaarheid, non-agressie, en het ontbreken van vuurwapens.’ Binnen de westerse cultuur bestaan er bijvoorbeeld ook dergelijke
mythen over de aard, oorzaken, gevolgen en oplossingen voor (over)ont-
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wikkeling en onderontwikkeling in verschillende delen van de wereld in
het algemeen.
Ex-nominatie en naturalisatie. In zijn Mythologies legde Barthes er de
nadruk op dat je niet alleen moet kijken naar wat binnen een betekenissysteem uitdrukkelijk aanwezig is, maar ook naar wat uitdrukkelijk afwezig is. Bepaalde aspecten van de sociale structuur zoals economische
determinanten worden bijvoorbeeld stelselmatig aan het zicht onttrokken, zo zei hij: zij worden geëxnomineerd (wegbenoemd). Fiske zei daarover (1987, p. 290): ‘Exnominatie is de verwijdering van een concept uit
het taalsysteem, met zijn structuur van verschillen en alternatieven. Dat
wat geëxnomineerd is lijkt geen alternatief te hebben, en krijgt daarmee
de status toegekend van het natuurlijke, het universele, of dat wat nietter-discussie kan worden gesteld.’
Dat geldt bijvoorbeeld vaak voor het functioneren van de economie en
‘de markt’ op wereldschaal. Als de regering van een derde- of tweedewereldland bijvoorbeeld bepaalde maatregelen neemt om de ‘vrije’
markten te reguleren of corrigeren, dan worden de negatieve effecten
daarvan tegenwoordig vaak spontaan op de voorgrond gehaald en de
positieve op de achtergrond gelaten. Eerstewereldmedia stellen die
regering dan al snel ‘aansprakelijk’ voor de schaarste, zwarte markten,
prijsverhogingen die daarmee gepaard gaan. Als diezelfde regeringen
echter afzien van maatregelen om de ‘vrije’ markten te reguleren en te
corrigeren, dan worden de positieve effecten daarvan vaak spontaan op
de voorgrond gehaald en de negatieve op de achtergrond gelaten danwel
‘genaturaliseerd’ (bijvoorbeeld excessieve speculatie, financiële manipulatie en overwinsten). Bij alle huidige euforie over de economische groei
in (bepaalde landen, regio’s, steden, klassen van) Oost-Azië is er bijvoorbeeld relatief weinig aandacht voor het feit dat de kloof tussen de armste
en de rijkste twintig procent van de bevolking van Latijns-Amerika in de
laatste dertig jaar twee keer zo groot is geworden, of dat het reële inkomen per hoofd in zwart Afrika in die tijd alsmaar gedaald is.

Ideologie en vertoog
Verhalen, megastories en mythen klonteren weer samen in (en zijn op hun
beurt afgeleid van) ideologieën en discours of vertogen. Ideologieën zijn
in letterlijke zin: (min of meer samenhangende en alomvattende) systemen van ideeën. Het is (vooral hier en nu) een wijdverbreid misverstand
dat sommige gezichtspunten ideologisch zijn en andere niet. In strikte zin
zijn alle ideeën echter ideologisch: in de zin dat zij een plaats hebben binnen een veelomvattender systeem van ideeën. Ideologieën zijn vooral
relevant als er meer dan één manier is om tegen de dingen aan te kijken:
en meestal is dat het geval (ook al is dit niet altijd meteen duidelijk). Dit
geldt vooral voor sociale ideologieën: systemen van sociale ideeën die ge-
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construeerd zijn vanuit verschillende gezichtspunten binnen een ongelijke maatschappij. O’Barr omschrijft ideologie dan ook (op p. 2) kortweg als
‘ideeën die een bepaalde machtsverdeling binnen de maatschappij versterken en ondersteunen’. En Marx en McAdam hebben het (op p. 32) in dit
verband over ‘opvattingen die mensen mobiliseren voor acties’ (om deze
machtsverhoudingen te consolideren of te veranderen).
Sociale macht kan niet uitsluitend berusten op macht van buitenaf, althans niet lang. Ze moet berusten op geïnternaliseerde denkbeelden die
maken dat de minder machtigen het heersen van de meer machtigen als
‘vanzelfsprekend’ aanvaarden. Veel vrouwen aanvaardden zo lang de
heerschappij van mannen, veel ‘gekleurden’ aanvaardden lang de heerschappij van blanken, veel armen aanvaardden lang de heerschappij van
rijken. De eerdergenoemden geloofden vaak (en liet men ook geloven),
dat zij (door God, de natuur, de wetenschap of ‘objectief’ tekortschietende capaciteiten) voorbestemd waren om door de laatsten overheerst te
worden.
De eerste provocerende en veelomvattende uitspraken over de ideologie van sociale klassen werden gedaan door Karl Marx. Hij stelde onder
meer: ‘De wijze van productie van het materiële leven bepaalt het sociale, politieke en geestelijke levensproces. Het is niet het bewustzijn van de
mensen dat hun zijn, maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn dat hun
bewustzijn bepaalt.’ De dominante groep zou daarom meestal ook een
onevenredig grote invloed uitoefenen op het opinieklimaat. ‘De denkbeelden van heersende klasse zijn, in ieder tijdperk, de heersende denkbeelden: de klasse die de heersende materiële kracht in de maatschappij
is, is bijvoorbeeld ook de heersende intellectuele kracht. De klasse die de
materiële productiemiddelen ter beschikking heeft, heeft terzelfder tijd
controle over de mentale productiemiddelen. Zodat de denkbeelden van
degenen die geen mentale productiemiddelen ter beschikking hebben,
daaraan in het algemeen onderworpen zijn.’
In sommige latere werken van Marx, vooral in die van zijn Duitse
mede-auteur Engels, van de Russische revolutionair Lenin, en in de werken van veel latere auteurs, met name in Oost-Europa, verschoof de
nadruk naar wat later als ‘vulgair marxisme’ is aangeduid. Daarin werd
gesteld dat de ‘werkende klasse’ een ‘objectief belang’ heeft in het omverwerpen van (de heerschappij van) de kapitalistische bourgeoisie, door
middel van een mobilisatie van massa-organisaties onder aanvoering
van een gecentraliseerde partij. Dit zou leiden tot een socialistische overgangsperiode van ‘dictatuur van het proletariaat’, waaruit uiteindelijk
een communistische ‘klassenloze maatschappij’ zou voortkomen.
Degenen die dit inzagen werden verondersteld wetenschappelijk en
‘klassenbewust’ te zijn; de anderen waren ideologisch en hadden een
‘vals bewustzijn’. (Een van de meest volledige discussies van deze hele
traditie is te vinden in het driedelige werk van de Pool Leszek Kolakowski over Main currents of Marxism.)
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Heterodoxe marxisten, met name in West-Europa, ontwikkelden een
afwijkende visie. De Italiaan Antonio Gramsci analyseerde bijvoorbeeld
de rol van ideologische ‘hegemonie’, die in een klassenmaatschappij leidde tot instemming of berusting van de overheersten; en de rol van ‘kritische intellectuelen’ bij het aanvechten daarvan. De Duitse socioloog Max
Weber introduceerde het onderwerp in de niet-marxistische wetenschap, hetgeen leidde tot het ontstaan van de zogenoemde sociologie
van ideeën. De ontmoeting met denkbeelden afgeleid van Sigmund
Freuds psychoanalyse inspireerde vervolgens de ‘kritische theorieën’ van
de ‘Frankfurter Schule’, onder meer over de rol van de media en de zogenoemde ‘cultuurindustrie’ binnen de moderne hoogontwikkelde landen
(zie o.m. Jay, Hughes e.a.).
De laatste decennia heeft de analyse van ideologie en ‘bewustzijn’ een
nieuwe impuls gekregen vanuit het Franse structuralisme en post-structuralisme. Een van de meest interessante elementen daarbij is een verdere aanvechting van de hele notie van het vrije individuele subject, dat zo
centraal staat binnen het westerse seculiere humanisme en het middleclass waardenpatroon. Twee auteurs verdienen in deze context vermelding. Aan de ene kant de marxistische structuralist Louis Althusser, die
stelde dat ‘ideologische staatsapparaten’ (zoals de school en de universiteit) garant staan voor de reproductie van dominante gezichtspunten
in volgende generaties. Aan de andere kant is er de ‘post-structuralist’
Michel Foucault, die stelde dat het bepaalde ‘vertogen’ of wijzen van
redeneren zijn die de verschillende individuen ‘inbedden’ in sociale praktijken. Vertogen over geslacht en sekse, bijvoorbeeld, over normaliteit en
afwijking, over ras en minderheden. Vertogen zijn lange slingers en
vlechtwerken van centrale noties, een soort ideologische melodieën die
karakteristiek zijn voor een bepaald veld. Zij spelen dan ook een cruciale
rol in de nieuwsgaring.
In zijn boek Understanding news concludeert John Hartley echter nog
eens ten overvloede (op pp. 61-62) dat dit door niemand uitdrukkelijk zo
bedoeld is. En in die zin ook dat ‘de onpartijdigheid, objectiviteit, neutraliteit die het fundament van de redactionele ideologie vormen niet fout
zijn’ en dat er ‘geen welbewuste samenzwering is tot ‘‘misleiding’’ van het
publiek’. Maar: ‘Nieuws reproduceert de dominante ideologische vertogen in zijn eigen specifieke competentiegebieden. Tenslotte is de ideologie van het nieuws geen ‘‘partijdige’’ ideologie. Het doel van de nieuwsideologie is integendeel om te vertalen en te veralgemenen, niet om aan
deze of gene opinie de voorrang te geven boven een andere. Met andere
woorden: nieuws naturaliseert het (tamelijk beperkte) terrein waarop de
ideologieën van verschillende groepen hun strijd kunnen uitvechten.
Het brengt voortdurend de grenzen van de controversen in kaart.’
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9 Hoe wordt ons de wereld
getoond?
de betekenisleer van beeld en ‘buiten beeld’

‘De eerste regel voor het begrijpen van de menselijke toestand is
dat mensen in tweedehands werelden leven. Ze zijn zich van veel
meer bewust dan wat ze persoonlijk ervaren hebben; en hun
eigen ervaring is altijd indirect. De kwaliteit van hun leven
wordt bepaald door betekenissen die zij aan anderen ontleend
hebben. Iedereen leeft in een wereld van dergelijke betekenissen.
Niemand confronteert in zijn eentje en rechtstreeks een wereld
bestaand uit harde feiten. Zo’n wereld is niet beschikbaar.
Als mensen kinderen zijn of gestoord zijn komen ze daar
nog het dichtste bij. Ze raken dan vaak overmeesterd door een
paniekgevoel van bijna volledige onzekerheid: in een
angstaanjagende omgeving van betekenisloze gebeurtenissen
en zinloze verwarring. Maar in hun dagelijks leven ervaren zij
niet zo’n wereld van harde feiten; hun ervaring zelf wordt
geselecteerd door stereotiepe betekenissen, en gevormd door
kant-en-klare interpretaties.
De beelden van de wereld, en van henzelf, worden hun
aangereikt door massa’s getuigen: die ze nooit hebben ontmoet
en nooit zullen ontmoeten. Toch vormen deze beelden – geleverd
door vreemden en doden – de basis zélf voor hun leven als
menselijke wezens.’
C. Wright Mills, Power, politics and people –
The collected essays, p. 405.
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Nieuwsfoto’s en nieuwsfilms lijken ons natuurgetrouwe beelden van de
werkelijkheid te leveren, en we zijn ons slechts zelden bewust dat daaraan ‘een schepping van de wereld’ voorafgaat. Colin Morris (eerst hoofd
van de religieuze afdeling van de bbc, en vervolgens ‘controller’ voor
Noord-Ierland) zei daarover ooit: ‘In het boek Genesis is het God die orde
schept uit de chaos; in de moderne wereld moeten televisiejournalisten
het proberen. Uit een berg van telex print-outs, kilometers videotape en
een pandemonium van rinkelende telefoons wordt door hen een harmonisch geheel gesmeed. Een wirwar aan indrukken, een gekkenhuis van
houdingen en meningen (die ons anders de gordijnen in zouden jagen),
worden door hen tot een samenhangend beeld georganiseerd. En ze
moeten dat beeld bovendien bliksemsnel construeren, in een mengelmoes van instant-oordelen’ (Elridge, p. 4).
Over bepaalde ontwikkelingen krijgen diezelfde tv-journalisten echter
veel en spectaculair ‘beeld’ aangeleverd, dat ze wel móeten gebruiken, en
over andere heel weinig of geen. Toen het Franse leger in Rwanda ‘tussenbeide’ kwam, en het Amerikaanse leger in Haïti de democratie herstelde, werden zij begeleid door professionele voorlichtingsdiensten,
satellietverbindingen en televisiecamera’s die dagenlang ‘live’ in de lucht
waren. Eerdere zaken die van minstens even veel belang waren, waren
daarentegen nooit in beeld gebracht, en werden later slechts terloops in
de pers vermeld. Bijvoorbeeld het feit dat het de Franse militaire missie
in Rwanda was geweest die de Hutu-regering en de Hutu-milities tot op
het allerlaatst in het geheim van wapens voorzag, óók toen ze de Tutsi’s
al openlijk en massaal aan het afslachten waren. Of het feit dat het de
Amerikaanse cia was geweest die eerder in het geheim de doodseskaders in Haïti steunde, die honderden democraten hadden omgebracht.
Wat hoog-emotioneel in ‘extra uitzendingen’ werd vastgelegd of alleen in
enkele regels op een binnenpagina werd aangestipt, onttrok zich dus
voor een deel aan de controle van de goedwillende redacties.
Nieuwsproducenten en nieuwsconsumenten zijn zich er bovendien
meestal niet van bewust dat camera’s bij dergelijke gebeurtenissen letterlijk ‘gezichtspunten’ innemen en daardoor machtsverhoudingen op een
bepaalde manier ‘in scène’ zetten. De blanken zijn daarbij vaker de helpers en de redders, de zwarten zijn vaker beul en slachtoffer tegelijk. De
semiologische analyse van dergelijke nieuwsbeelden door betrokkenen
blijft vaak summier, in tegenstelling tot die van speelfilms. Toch spelen
daarbij in principe dezelfde mechanismen.
Shohat en Stam (p. 208): ‘De film vertaalt dergelijke wisselwerkingen
van sociale macht naar de registers van voorgrond en achtergrond, in
beeld en buiten beeld, spreken en stilte. Om te spreken over het ‘‘beeld’’
van een bepaalde groep [zoals etnische ‘‘anderen’’], moeten we ons
nauwkeurige vragen stellen over beelden. Hoeveel ruimte nemen zij in
een shot in? Zijn ze te zien in close-ups of in long-shots op afstand? Hoe
vaak en hoe lang verschijnen ze in beeld in vergelijking met Euro-Ameri-
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kaanse personages? Zijn ze actieve, handelende karakters of decoratieve
achtergrond? Maakt de overeenkomst in ooghoogte dat we ons veeleer
met één gezichtspunt vereenzelvigen dan met een ander? Welke blikken
worden beantwoord, welke genegeerd? Hoe brengen de posities sociale
afstand en statusverschil over? Hoe brengen lichaamstaal, houding, en
gezichtsuitdrukking de maatschappelijke hiërarchie over: arrogantie,
onderdanigheid, geraaktheid, trots? (Voor) welke gemeenschap wordt
gevoelig gemaakt? Is er een etnische scheiding waarbij een groep tot
held gemaakt wordt en de andere tot boosdoener?’ Enzovoort.
Via de nieuwsmedia worden we dagelijks geconfronteerd met een
waterval aan beelden van anderen en van ver weg. Mensen zijn daarbij
visuele dieren: ze geloven wat ze (denken te) zien. Ze zijn zich niet bewust van de grote hoeveelheid regie die te pas komt aan de voorselectie
en voorinterpretatie van deze beelden. En zelfs fotografen en filmers, reporters en redacteuren, hebben meestal ‘geen tijd’ om daar bij stil te
staan. Ze reproduceren ongemerkt de geldende conventies. Het lijkt ook
vergezocht om alle keuzes onder de loep te willen nemen die ze voortdurend moeten maken. Toch blijkt dan al snel dat al die camera’s ons geenszins zomaar een ‘venster op de wereld’ bieden, maar vaak een zorgvuldig
geënsceneerde en geregisseerde versie.

Nieuwsfotografie
Nog meer dan bij de schrijvende journalist hebben we bij de beeldjournalist en cameraman (resp. cameravrouw) de naïeve gedachte dat die eenvoudig de belangrijkste zaken uit de buitenwereld vastlegt en doorgeeft
– met hooguit wat meer of wat minder talent. We realiseren ons niet dat
daaraan steeds honderden keuzes te pas komen: van degene die een ‘assignment’ geeft tot aan degene die het plaatje publiceert. De meeste keuzes worden ook hier intuïtief en in een ‘split-second’ gemaakt. Harold
Evans, oud-hoofdredacteur van zowel de gezaghebbende Britse Times
als de Sunday Times, formuleerde het probleem treffend als volgt: ‘De
krantenlezer is zich niet bewust van de beslissingen die zijn ogen openen
of sluiten’ (p. 2).
‘To be or not to be there’ is het eerste mechanisme. Enerzijds vindt
99% van de corruptie en uitbuiting, onderdrukking en wandaden in de
wereld plaats buiten het oog van de camera’s. Anderzijds worden zoals
gezegd veel machthebbers tegenwoordig goed getraind en geadviseerd,
om bij de verschillende ‘photo opportunities’ en ‘sound bites’ beschaafd
en zelfs sympathiek over te komen. Wat we dus uiteindelijk te zien krijgen geeft niet bij benadering een representatief beeld van de globale gebeurtenissen, maar een gearrangeerd beeld dat afhangt van allerlei institutionele beslissingen. Beslissingen van degenen die een evenement
mede organiseren, toegang verlenen aan de camera’s, en beslissingen
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van degenen die de fotograaf zijn assignment geven. Maar zelfs als de
‘snapper’ eenmaal ter plaatse is, neemt hij reeksen beslissingen per minuut – goeddeels zonder daar nadrukkelijk over na te denken, en zonder
zich ervan bewust te zijn.
Eén reeks beslissingen heeft betrekking op het gekozen gezichtspunt
– in letterlijke zin. Dat wil zeggen de plaats en invalshoek van de camera
met betrekking tot het onderwerp. Drie dimensies spelen daarbij zoals
bekend een rol. Ten eerste de richting waarin de camera wijst. Bij een
confrontatie tussen twee partijen doet het er bijvoorbeeld veel toe of je
je aan de zijde van de ene partij bevindt en de andere partij fotografeert,
of aan de zijde van de andere partij en de ene partij fotografeert. Dat
maakt bijvoorbeeld verschil bij een botsing tussen het leger en de opstandelingen, of tussen de politie en de demonstranten. Denk aan de manier
waarop de Palestijnse ‘intifada’ in beeld kwam in de door Israël bezette
gebieden. De fotograaf heeft in dergelijke situaties lang niet altijd een
vrije keuze. Het kan bijvoorbeeld onmogelijk, of zeer riskant zijn om aan
de ene kant in plaats van de andere te werken; en je kunt lang niet altijd
zomaar ‘de linies’ oversteken. Toch moeten dergelijke keuzes doorlopend
worden gemaakt, en zij worden vaak op de een of andere manier gereflecteerd in een bepaalde oriëntatie van het fotoverslag.
De tweede dimensie is de afstand tot het onderwerp. De fysieke
afstand kan wel of niet terugkeren in de psychologische afstand, en
andersom. Mensen uit de eerste wereld worden in het algemeen van
dichterbij gefotografeerd dan mensen uit de tweede of derde wereld: de
eersten verschijnen vaker in close-ups of medium-shots, de laatsten
vaker in long-shots en ‘totaaltjes’. De eersten worden ook vaker als identificeerbaar individu afgebeeld, de laatsten als anoniem en/of in groepen. Dit sluit aan bij andere mechanismen die de identificatie met de eersten toch al vergemakkelijken, en met de laatsten bemoeilijken.
De derde dimensie is de verticale hoek. De foto van andere mensen
kan op gelijke hoogte, dat wil meestal zeggen op hoofd- en ooghoogte,
genomen zijn. Men kan ook een vogelperspectief kiezen, wat je ook een
reuzenperspectief zou kunnen noemen, waarbij de fotograaf een hoger
standpunt kiest. Men kan ook een wurmenperspectief kiezen, wat je ook
een dwergenperspectief kunt noemen, waarbij de fotograaf een lager
standpunt kiest. Ik stel voor om de termen ‘vogel’ en ‘wurm’ te vervangen
door ‘reus’ en ‘dwerg’ omdat het niet alleen een kwestie van fysieke invalshoek is, maar ook van symbolische invalshoek.
De reuzenfotograaf ‘domineert’ de situatie: dit perspectief benadrukt
vaak de onbetekenendheid en hulpeloosheid van de afgebeelde mensen.
Toevallig zag ik vandaag nog weer eens zo’n foto in de krant, van een
zwart weeskind naast het lijk van een gevallen ouder, bij een nieuwe
Afrikaanse crisis. De volwassen cameraman kijkt daarbij vanaf zijn hoogte neer op het kleine kind, en benadrukt zo de machteloosheid daarvan.
Vanuit het dwergperspectief kijkt men daarentegen op tegen andere
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mensen: het benadrukt juist de macht van de afgebeelde mensen. Een
paar dagen terug zag ik zo’n foto van een Arabische dictator tijdens een
toespraak. Die was van onderaf, vanuit het lager geplaatste publiek, genomen. In plaats van de vriendelijke glimlach die we op foto’s van onze
westerse leiders gewend zijn, had hij bovendien een verwrongen gezicht
en stond kennelijk te schreeuwen.
Deze drie dimensies (richting, afstand en hoogte) hebben alleen nog
maar te maken met het ‘gezichtspunt’ van de camera. Andere beslissingen hebben te maken met de keuze van lens en beeldhoek, die resulteren
in de uitsnede. Alles wat links of rechts van de uitsnede te zien is, erboven of eronder, verschijnt niet in beeld. Net zo min als datgene wat door
het onderwerp wordt ‘afgedekt’, of zich achter de camera bevindt. Geen
enkel ‘plaatje’ kan daarom volledig zijn. Als we een man zien die kennelijk op het punt staat een pistool te richten voor het schieten, dan maakt
het natuurlijk verschil als we weten dat er buiten beeld iemand op hem
afrent met een lang mes. Bepaalde elementen die vrijwel altijd in
nieuwssituaties aanwezig zijn, worden meestal systematisch ‘buiten
beeld’ gehouden. Bijvoorbeeld: andere fotografen en cameramensen,
verslaggevers met microfoons en opschrijfboekjes. Omdat hun aanwezigheid op de foto de aanspraken daarvan op ‘naturalisme’ ondermijnt, en de aandacht vestigt op het geforceerde karakter van veel
nieuwssituaties en op het verschijnsel van meute-journalistiek (waarover
we gesproken hebben in hoofdstuk 7).
Een groothoeklens stelt ons in staat om op één centraal detail te
focussen, en andere elementen op wat grotere afstand te houden – dit
alles binnen een letterlijk ‘brede’ visie. Het visuele ideaal is dat van één
sprinkhaan zittend in een plant op de voorgrond, en een vliegende
zwerm verder op de achtergrond. (Dergelijke foto’s zijn overigens vaak
montages.) Een telelens met een kleine hoek stelt ons daarentegen in
staat om nabije elementen samen te brengen met verre. Klassieke voorbeelden zijn stoffige treinen of kolonnes met bussen of trucks die in de
derde wereld op de camera toe komen rijden, al dan niet met mensen die
er bovenop zitten en eruit hangen. Sleutelelementen zijn daarbij helemaal scherp, andere zijn vaag of alleen in contouren zichtbaar.
Een enkele keer is het onderwerp van de foto zélf vaag afgebeeld, bijvoorbeeld doordat een naar verhouding lange sluitertijd is gekozen voor
een bewegend object: het beeld drukt dan (tegenwoordig, in onze cultuur) snelheid uit. Soortgelijke variaties bestaan er ook met betrekking
tot de lichtgevoeligheid van de film. Schaduwen en lichte plekken, contouren en contrast, de val van het licht of tegenlicht, kunnen allemaal bijdragen tot het dramatische karakter van de confrontatie tussen mensen,
dingen en omgeving op een foto. Dit heeft weer te maken met de compositie zelf, die bepaalde dingen in elkaars verlengde plaatst of tegenover
elkaar, die bepaalde dingen ‘activeert’ en andere ‘passief’ laat. De eenzaamheid van een enkeling kan worden benadrukt door hem of haar

h o e wo rd t o n s d e we re l d ge to o n d ?

171

Verschillende beelduitsneden en verschillende beeldhoeken brengen een andere verhouding tot het onderwerp met zich mee. Een ‘long shot’ of ‘close-up’, een ‘high angle’
en een ‘low angle’ hebben verschillende implicaties. Uit een onderzoek blijkt dat blanke mannen op nieuwsfoto’s vaker in close-ups met een rechte of lagere hoek worden
getoond, minderheden en vrouwen daarentegen in medium of long shots met een hogere hoek.
Stuart Price. Media studies. London: Pitman, p. 241.

alléén in een grote open ruimte te plaatsen. De unanimiteit van een
massa kan worden onderstreept door een bepaalde belichting te kiezen:
bijvoorbeeld van een groot aantal identiek lijkende hoofden en gestalten,
met dezelfde gebaren en kleding – zoals vaak bij menigten in derdewereldlanden gebeurt. Dit deel van de ‘interpretatie’ door de fotograaf is
echter volop zichtbaar en herkenbaar, en behoeft hier geen nadere uitwerking.
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Samenvattend: er is een ‘gebeurtenis’ door een fotograaf ‘gecoverd’.
De gebeurtenis kan zich uitgestrekt hebben over één, honderden of zelfs
tienduizenden vierkante kilometers. De fotograaf en zijn camera hebben
daaruit enkele plekken van een paar honderd vierkante meter ‘gecoverd’.
De gebeurtenis kan een uur of een dag, een week of een maand geduurd
hebben. Bij een belangrijke opdracht ‘schieten’ fotografen soms wel
honderd filmpjes, en een paar duizend plaatjes. Drieduizend foto’s, bij
een ‘normale’ sluitertijd van 1/60 seconde, hebben echter bij elkaar niet
meer dan 50 seconden ‘geduurd’: dat wil zeggen niet eens één minuut,
die is vastgelegd voor het nageslacht. Dat is niet bedoeld als gratuite demagogie, maar om opnieuw de aandacht te vestigen op het feit dat
wij van een ziljoen mogelijke foto’s en ‘visies op de werkelijkheid’ er maar
een paar te zien krijgen.
Natuurlijk zijn zulke fotografen vaak goed opgeleide en zeer ervaren
professionals: ze verstaan hun vak, en weten de momenten te ‘vangen’
die het meest betekenisvol en onthullend zijn. Maar hoe je het ook wendt
of keert: hun reportage houdt een gezichtspunt in, en is geen registratie
van ‘de’ objectieve realiteit.

Fotoredactie
De betrokken redacteuren oefenen verdere invloed uit op het resultaat.
Uit een paar duizend foto’s kiezen zij er hooguit een paar die ‘geschikt
zijn’ om gedrukt te worden. Dat betekent vaak dat zij passen in het wereldbeeld van die redacteuren, en/of in het wereldbeeld van het bedoelde publiek. Nieuwsmedia zijn bijvoorbeeld heel selectief bij het periodiek
publiceren van ‘gruwelbeelden’. Enerzijds is wel gezegd dat het veelvuldig tonen van gruwelbeelden ‘afstompend’ werkt, omdat we er in een
‘normaal’ mensenleven nooit zoveel zouden tegenkomen. Men probeert
dus soms terughoudend te zijn, maar de vraag is dan anderzijds natuurlijk wannéér. Er lijkt daarbij een spontane tendens te zijn om bij bepaalde gelegenheden te zeggen ‘dit is té schokkend om te tonen’, en bij andere gelegenheden ‘dit móet iedereen zien’. (Denk aan de opgegraven
lijken in Timisoara: dergelijke beelden krijgen wij anders nooit te zien.)
Slachtoffers van onze eigen ‘way of life’ (misbruik van geneesmiddelen, tabak, alcohol, autorijden onder invloed, autorijden überhaupt, enzovoort) worden alleen heel soms nadrukkelijk onder onze aandacht gebracht. Slachtoffers van ons eigen systeem, van onze eigen bondgenoten,
krijgen minder makkelijk aandacht dan de slachtoffers van een antagonistisch land of regime, van onze vijanden (zie hiervoor o.m. de boeken
van Philip Knightley en John Taylor). Dat heeft niet te maken met weloverwogen eenzijdigheid, maar met een spontane tendens tot het ontzien van het collectieve ego, die van alle plaatsen en alle tijden is. Het liberaal-democratische systeem is daarbij zonder twijfel meer geneigd tot
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zelfkritiek dan andere systemen, maar toch is het ook niet vrij van
afweerreflexen.
De volgende vraag is, hoe de gekozen beelden het best ‘sprekend’ kunnen worden gemaakt. Er bestaan handboeken voor fotoredactie, zoals
Pictures on a page van de genoemde Harold Evans. Zij bespreken de kenmerken van een goede krantenfoto, maar ook technieken zoals ‘opblazen’, ‘bijsnijden’ en ‘doordrukken’. Allereerst kan men een klein deel van
een scherpe plaat natuurlijk uitvergroten totdat het beeldvullend is. Vervolgens kan men besluiten toch nog bepaalde stroken aan de linker- of
rechterkant, onder- of bovenkant weg te laten zodat de compositie ‘beter’
(anders) wordt en daarmee de strekking. Ten slotte kan men besluiten
bepaalde delen van de foto langer te belichten, waardoor het onderwerp
bijvoorbeeld duidelijker tegen de achtergrond afsteekt. Dit alles kan natuurlijk zorgvuldig of onzorgvuldig gebeuren: niet zelden wordt in de
haast een beoordelingsfout gemaakt waarbij een onmisbaar onderdeel
uit het zicht verdwijnt – tot grote frustratie van de fotograaf.
Soms kan ook welbewust besloten worden de realiteit te corrigeren,
door ‘dissonante’ elementen te verwijderen die de bedoelde strekking verstoren. De Nederlandse fotograaf Wubbo de Jong, die veel ervaring heeft
met tweede- en derdewereldcrises, gaf daarvan in een recent interview
een goed voorbeeld. Hij liet een foto zien van een familie die ernstig geleden had bij de onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh tegen (West-)Pakistan. De gezichten van de oudere gezinsleden drukken allemaal een gevoel van schok en tragedie uit. Maar achteraf zag de fotograaf dat enkele
kinderen naar hem stonden te lachen, helemaal midden op een van zijn allerbeste plaatjes. Hij besloot die weg te werken, maar gaf toe: ‘... dat is natuurlijk wel een heet hangijzer in de fotografie’ (Wesselius, p. 43).
Andere correcties hebben betrekking op kleur. De dagbladen publiceren steeds meer kleurenfoto’s, net zoals de weekbladen en geïllustreerde
tijdschriften dat al langer doen. Door de huidige digitalisering kunnen
de afzonderlijke kleuren en vormen op foto’s veel gemakkelijker gecorrigeerd worden dan voorheen. Ze kunnen eindeloos geretoucheerd en getransformeerd worden: zonder dat dit ooit nog te zien is (zie hierover
o.m. Wombell). Kleuren worden ‘idealer’ gemaakt, stereotiepe vormen
worden toegevoegd. De tropische zee is steeds vaker helder azuurblauw,
en er staan altijd een paar prachtige palmbomen op het strand. Het gevolg is dat foto’s niet alleen expressiever worden, maar ook stereotyper.
Vooraf bestaande images worden richtinggevend voor nieuwe ‘registraties’ van de realiteit (en vaak wordt vervolgens ook de realiteit zelf weer
aan die stereotypen aangepast, bijvoorbeeld door de extra aanplant van
palmen bij toeristenattracties).
Er is wel gesproken over het feit dat de gevoeligheid van film en de
standaarden voor belichting al decennialang afgestemd zijn op ‘blanke’
gezichten (bijvoorbeeld ook bij pasfotomachines). Iedereen kent wel
beeldreportages uit Afrika waarbij er onvoldoende contrast te zien is in
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de zwarte gezichten, en ze allemaal een soort ‘roetmoppen’ worden (zie
ook: Dyer). Echt interessant wordt het echter pas wanneer achteraf door
de redactie huidskleurcorrecties worden toegepast. Ik noem een ouder
en een nieuwer voorbeeld, die allebei te maken hebben met de beladen
verknopingen van ras met seks en geweld, uit twee van de allergrootste
en meest prestigieuze tijdschriften ter wereld.
Het Amerikaanse maandblad National Geographic Magazine had een
regel dat blanke vrouwen niet met blote borsten mochten worden afgebeeld, maar bruine vrouwen wel. Bij één gelegenheid zagen blote vrouwen uit Oceanië er echter toch te blank uit, en werden ze daarom achteraf
bruiner gemaakt. De veronderstelling was kennelijk dat ze daardoor voor
de keurige blanke middenklasse lezers en kijkers minder zinneprikkelend
zouden worden. Het Amerikaanse nieuwsweekblad Time magazine deed
iets dergelijks. Toen O.J. Simpson werd gearresteerd, op verdenking van
moord op zijn (blanke) echtgenote, besloot men zijn portret op de omslag
te zetten. Toen zijn huidskleur op de betreffende foto echter nogal licht
bleek, maakte men die achteraf donkerder. Zoals we al in hoofdstuk 1
gezien hebben, wordt huidskleur bij dergelijke ingrepen niet als iets triviaals maar als iets essentieels opgevat – ondanks het feit dat de achterliggende theorieën over ‘ras’ wetenschappelijk allang achterhaald zijn.
Dit is niet de plaats om in te gaan op de welbewuste toepassing van
dergelijke retoucheringstechnieken voor reclame- en propagandadoeleinden. Ik heb elders een hoofdstuk gepubliceerd onder de titel ‘Kijk
maar, je weet niet wat je ziet – Geknoei met foto’s en films in verleden en
heden’ (in: Wesselius, hfdst. 3). Het is een overzicht van propaganda met
‘nieuwsfoto’s in liberaal-democratische, communistische en fascistische
maatschappijen: voor en tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog,
tijdens de dekolonisatie en de Koude Oorlog, tot aan de interventies op de
Falkland-eilanden/Malvinas-eilanden, in Grenada, Nicaragua en Panama
toe. Daarover gaat het echter niet in dít boek: dat immers niet gaat over
manipulaties te kwader trouw, maar vertekeningen te goeder trouw.
Terzelfder tijd moeten we ons blijven realiseren dat hoezeer een foto ook
‘tendentieus’ kan zijn, ze altijd ‘polysemisch’ blijft. Dat wil zeggen dat er
altijd verschillende betekenissen in ‘gelezen’ kunnen worden. In het
voorgaande hoofdstuk over ‘woorden’ hebben we al gezien dat de betekenis van een tekst in laatste instantie mede afhangt van de context en
de lezer. En dat er binnen iedere (sub)cultuur een dominant/hegemonische, een kritisch/controversiële of een oppositioneel/antagonistische
lezing van een ‘tekst’ (in dit geval een foto) kan bestaan.
Een duidelijk voorbeeld is de beroemde foto die in 1989 in Peking
werd genomen, ten tijde van de onderdrukking van het studentenprotest
op het Tien An Men-plein. Die laat een man in burgerkleren zien die
recht voor een tank gaat staan; een kolonne tanks, om precies te zijn. De
serie laat zien dat de tank eerst om hem heen probeert te rijden, maar
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De oerbeelden van het WTC
Bij zo’n grote wereldschokkende gebeurtenis zet iedereen over de hele wereld cnn aan, en geven ook veel andere kanalen de cnn-berichtgeving door.
We zien vrijwel live dezelfde oerbeelden. Vijf, tien, twintig maal opnieuw. Ze
etsen zich in ons hoofd. Het feit dat we diezelfde emoties delen (met duizenden, miljoenen, miljarden tegelijk), versterkt ze nog verder. Vreemden schoten elkaar op straat aan, vielen elkaar huilend in de armen: zoals eerder bij de
moord op Kennedy en bij de ramp met de Challenger.
Opvallend genoeg waren de eerste opvallende beelden overigens totalen en
tele-opnamen. In zekere zin abstract: rookpluimen, instortende gebouwen.
Het binnenvliegen van de beide torens door verkeersvliegtuigen leek rechtstreeks uit een Hollywood rampenfilm afkomstig, onwerkelijk. Ook dat is
media-ontwikkeling van de laatste jaren. De verfilming van fantasieverhalen
en catastrofefilms is met behulp van special effects ultra-realistisch geworden: denk maar aan Independence day. Soaps zijn reality soaps geworden.
Maar tegelijkertijd overtreft de werkelijkheid in de journaals zelfs de meest
gezochte nachtmerries.
De gebeurtenis en de berichtgeving schiepen dus een diepgeworteld gevoel
van angst. Juist in de Verenigde Staten, die sinds anderhalve eeuw geen oorlog
op hun grondgebied hebben gekend. Juist op het moment dat Bush’ high-tech
ruimteschild voor eens en voor altijd had moeten afrekenen met iedere dreiging van buiten, bleek het met betrekkelijk eenvoudige middelen mogelijk de
zenuwcentra van het economische, politieke en militaire imperium in rokende
puinhopen te veranderen. De vs zijn weliswaar de enige overgebleven superpower in de wereld, maar ze zullen tot in de eeuwigheid kwetsbaar blijven.
De beelden en de angsten zullen ons tot in lengte van dagen blijven achtervolgen, net als bij de coup van Moskou of de val van de Muur. Ze zullen voor een
hele generatie een referentiepunt blijven, voor ideeën over veiligheid en internationale betrekkingen.
Uit: Jaap van Ginneken, ‘De oerbeelden die zich in onze hoofden etsen’, Het Parool, 13 sept.
2001.
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dat hij die tegenhoudt, erop klimt, op de bestuurder inpraat, enzovoort.
Het oerbeeld van ‘de man en de tank’ kwam in het Westen symbool te
staan voor de buitengewone moed en geestkracht van ongewapende
burgers die zich verzetten tegen grof militair geweld. Hetzelfde oerbeeld
werd echter door de autoriteiten in Peking gepresenteerd als een symbool van de buitengewone terughoudendheid van goedtoegeruste soldaten tegenover aanhoudende provocaties. Het beeld draagt deze of gene
uitleg niet ‘in zichzelf’. Het is de kijker die die eraan geeft – door terug te
grijpen op denkbeelden die in zijn of haar politieke (sub)cultuur gemeengoed zijn.
Iets dergelijks geldt voor beelden die in West-Europa als de ‘bevrijding’ van de Falkland-eilanden werden gepresenteerd, en in Zuid-Amerika als de ‘herbezetting’ van de Malvinas-eilanden. Tegelijkertijd zijn er
natuurlijk allerlei manieren waarmee een redactie bepaalde ‘geprefereerde interpretaties’ een voorsprong kan geven. De belangrijkste daarvan is natuurlijk de kop, het onderschrift of het artikel dat er tegenaan
wordt ‘geplakt’ en richting geeft aan de duiding. Door een foto op een
dergelijke manier te etiketteren, kan een redacteur trachten de perceptie
ervan te verankeren: door bepaalde interpretaties ‘af te sluiten’ en andere ‘te openen’. Gesproken commentaar speelt een soortgelijke rol bij
nieuwsfilms en televisienieuws.
Dit is een les van het grootste belang: in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, spreken beelden vrijwel nooit ‘voor zichzelf’. Ze zijn
nooit volledig ‘realistisch’ en altijd een ‘representatie’. Een ander etiket
kan er bovendien een heel andere strekking aan meegeven. Dat is een
reden temeer waarom de tv-slogan ‘world history live’ volslagen onzin is.
Beelden hebben geen betekenis van en uit zichzelf. Maar men kan wel
proberen een bepaalde visie erop te privilegiëren, en andere visies erop
te discrimineren.

Het avondjournaal op televisie
Wat geldt voor ‘stills’ geldt ook voor ‘bewegende’ beelden, vooral bij het
avondjournaal op televisie. Hoewel zich dat als ‘een venster op de wereld
van vandaag’ voordoet, houdt het gecompliceerde productieproces nóg
meer willekeurige beslissingen en ‘regie’ in. Volgens Charles Bantz en
zijn collega’s zijn de meeste items in journaals bijvoorbeeld tegenwoordig ‘technisch eenvormige, visueel geraffineerde, makkelijk te begrijpen
berichten over mensen, met een hoog tempo, en die in een minimum aan
tijd gemaakt kunnen worden’ (Shoemaker & Reese, p. 87). De laatste
jaren is de stijl van tv-journaals dan ook in de richting van het visuele,
dynamische en spectaculaire opgeschoven. Mede door de concurrentie
met ‘levendige’ genres op andere tijden en netten: reclamespots, videoclips, actiefilms (zie ook: Schechter).
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Sinds cnn (eerst in het binnenland en toen in het buitenland) opkwam
als gespecialiseerd nieuwskanaal, heeft men ontdekt dat er één ding is
dat het publiek nog spannender vindt dan een soap opera: en dat is écht
drama dat op hetzelfde moment plaatsvindt. Het belangrijkste probleem
voor cnn, en de buitenlandse concurrenten die zich nu overal aanmelden, is dat er niet altijd een grote crisis is die ‘live’ verslagen kan worden.
De kijkdichtheid zakt dan sterk in, en dus wordt de verleiding groot om
bepaalde kwesties te ‘hypen’. Dit is één van de redenen achter de grote
aandacht voor ‘news soaps’: bijvoorbeeld bij Amerikaanse zaken als die
rond de genoemde O.J. Simpson. De kleinste details daarvan worden
geëxploiteerd, en wel zodanig dat ze ‘echt’ wereldnieuws volledig overschaduwen. Ten tijde van de vrijspraak van Simpson werd bijvoorbeeld
geschat dat de drie grote Amerikaanse omroepen tot dan toe meer dan
1.400 uur aan de zaak hadden besteed. Dat was gemiddeld meer dan een
uur per dag: ofwel tweemaal zoveel als aan het gelijktijdige Balkanconflict, en veel meer dan aan het ‘vredesproces’ in het Midden-Oosten.
De profijtelijkheid van het nieuws ontstaat uit een combinatie van
twee factoren: het gegenereerde inkomen en de gemaakte kosten. Enerzijds kan het gegenereerde inkomen behoorlijk oplopen (tijdens de Golfoorlog en Afghanistan verhoogde cnn bijvoorbeeld zijn advertentieinkomsten tot een veelvoud). Actuele nieuwsprogramma’s hebben een
hoge kijkdichtheid, kijkers met een koopkracht boven het gemiddelde,
en vormen een goed Umfeld voor bepaalde soorten reclameboodschappen (zoals allerlei soorten verzekeringen en spaarregelingen). Bovendien trekken ze kijkers aan die daarna vaak blijven dóórkijken. Aan de
andere kant probeert men de kosten onder controle te houden. Daarbij
ligt een sterke nadruk op geconcentreerde middelen en slagvaardigheid.
De grote netwerken hebben vliegtuigen en uitrusting ter beschikking
waarmee ze binnen enkele uren kunnen uitrukken naar iedere willekeurige plek, een basisstation voor een satelliet kunnen opzetten en vervolgens op korte termijn ‘live’ uitzenden. Natuurlijk is dit erg duur. Maar in
ander opzicht is het ook erg goedkoop.
Behalve de journalisten en staf hoeft bijvoorbeeld niemand van de
‘acteurs’ te worden betaald. Je kunt ‘live’ drama krijgen, met hoge autoriteiten, experts en celebrities in moeilijke situaties, met mensen in beeld
die gewond zijn of sterven, met massale rampen en reddingsoperaties:
alles voor niets. Om het cynisch te zeggen: dat is ‘good value for money’.
Vanuit dat gezichtspunt is ‘live coverage’ van ‘groot nieuws’ aanzienlijk
goedkoper dan het produceren van een televisiefilm die echt spraakmakend is. Overigens worden die beide verhaalsoorten zoals gezegd
steeds meer op dezelfde manier gepresenteerd: met een sterke nadruk
op personen en individueel noodlot, en weinig aandacht voor structuren
en maatschappelijke mechanismen.
Televisie is voor veel mensen ‘de’ belangrijkste nieuwsbron en ‘eerste
definieerder’ van opkomende kwesties. Televisiejournaals en de belang-
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rijkste presentatoren daarvan worden ook vaak als de ‘meest betrouwbare’ bronnen van nieuws beschouwd, vooral door mensen met een lage
opleiding. Dit is navrant omdat televisienieuws zo extreem beknopt is,
en daarmee onvermijdelijk erg stereotiep. In veel landen bevat een half
uur journaal slechts 22,5 minuut redactioneel materiaal, waarvan weer
15 minuten ‘inhoudelijk’ zijn (de rest zijn aankondigingen, ‘bruggen’, afkondigingen, enzovoort). De tekstuele inhoud van deze 15 minuten past
alles bij elkaar op ruim een kwart (!) pagina van een kwaliteitskrant
(groot formaat, kleine letters).
Dat wil zeggen: het tv-journaal is eigenlijk nauwelijks meer dan een
iets uitvoeriger inhoudsopgave voor de betere dagbladen: die op weekdagen al snel enkele tientallen pagina’s hebben, en in weekends soms
wel honderd of meer (dat wil zeggen het equivalent van een pittig
pocketboek). Volgens onderzoek uit de jaren negentig noemt 53% echter het NOS-journaal als de betrouwbaarste nieuwsbron en nog eens 12%
het RTL-journaal, tegenover maar 15% de krant. De tendens is bovendien
niet langer dat sommige tv-journaals de krant proberen na te doen: maar
integendeel dat sommige kranten steeds meer de tv-journaals proberen
na te doen. Het nog niet zolang geleden opgerichte eerste echte landelijke Amerikaanse dagblad voor een algemeen publiek USA Today (ook wel
bijgenaamd: McPaper) heeft bijvoorbeeld veel kleurige plaatjes, heel
veel kleine ‘weetjes’ en aardigheden, maar heel weinig uitvoerige en
grondige analyses. Ook in Europa rukken elementen van deze zelfde formule steeds verder op.
Zo’n kwartier televisiejournaal bestaat gewoonlijk uit een handvol
‘grotere’ items van ruim een minuut, een groter aantal ‘kleinere’ items
van dertig seconden of minder, en dan is het alweer voorbij. Dit grondschema blijft in grote lijnen hetzelfde: of er nu tien ‘coups and earthquakes’ op een dag waren, of geen een. De presentator zal nooit openen
met de zinsnede: ‘Vandaag geen nieuws, dank u wel, goedenavond!’ Het
journaal heeft integendeel altijd tijdgebrek. Items moeten dus maximaal
gecomprimeerd worden en in een minimum aan tijd afgehandeld. Dat
betekent ook dat zij zich meestal moeten beperken tot enkele schijnbaar
feitelijke aspecten, die weinig nieuwe inzichten teweegbrengen. Daarbij
moet men grove simplificaties hanteren die inspelen op vooraf bestaande stereotypen.
Het is ook principieel vrijwel onmogelijk om in dat korte tijdsbestek
een visie plausibel te maken die radicaal afwijkt. Er kan in feite weinig
anders gebeuren dan een ‘recycling’ van dominante opvattingen. Het tvjournaal is dus een dagelijks zedendrama, waarbij de bedreigingen van
het wereldbeeld volgens een vast ritueel worden gesignaleerd, gecategoriseerd en geneutraliseerd.
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Hulpmiddelen en achtergronden
Net als bij een gewoon toneelstuk zijn de rekwisieten en decors ontwikkeld om bepaalde betekenissen over te brengen, maar dat gebeurt goeddeels onmerkbaar. Er is een duidelijk contrast tussen de studio en ‘de buitenwereld’. In de studio zitten de presentatoren in fauteuils achter
bureaus: wat kalmte en autoriteit en controle suggereert. Ze hebben
vaak papieren bij de hand: die eigenlijk niet meer nodig zijn (omdat ze
onmerkbaar van de ‘teleprompter’ vlak naast de camera lezen), maar die
vaak uitdrukkelijk gehandhaafd worden om uitvoerige documentatie te
verzinnebeelden. Bij sommige gelegenheden kunnen centrale presentatoren (zoals de weerman of -vrouw) naar een kaart toelopen of ervóór
staan, en daarop bepaalde elementen aanwijzen. Die verwijzen impliciet
naar de meester en het schoolbord: zij onderwijzen ons over ‘exacte kennis’.
Rondom de centrale presentatoren of ‘anchor(wo)men’ kunnen we
vaak een nadrukkelijke glimp van de studio opvangen: met name aan het
begin of het einde van het programma, of bij belangrijke scènewisselingen. Op de voorgrond kunnen we dan de silhouetten van (andere) camera’s en de floormanager zien. Op de achtergrond: kaarten en klokken,
alsmede monitoren en computerschermen – soms met mensen die ervoor zitten of die druk heen en weer lopen. Dit symboliseert de drukte
van de nieuwsredactie, met haar open verbindingen naar de hele wereld.
Ook al is het vaak slechts een uitgekiend decor – omdat de echte nieuwsredactie heel ergens anders in het gebouw of op het terrein zit.
De ‘anchor(wo)men’ lijken op de ‘masters of the universe’, of de heersers van het heelal. De hele wereld zit onder hun vingertoppen. Het is
een Simsalabim-wereld van technische controle. Zij hoeven alleen maar
te zeggen ‘en nu over naar...’, en we zitten als kijkers meteen in een ander
land, in een andere stad, op een andere nieuwslocatie. Het lijkt een moderne wereld van kristallen bollen en vliegende tapijten: de oude dimensies van tijd en ruimte lijken ineen te ploffen tot één beeldvullend hier en
nu.
De meeste televisiestudio’s hebben vaste dia’s, tapes of zelfs ‘live’
camerashots van ‘backdrops’ of plaatselijke locaties ‘achter de hand’,
om te gebruiken als ‘achtergrond’ voor correspondenten die daardoor
kunstmatig als ‘ter plaatse’ kunnen worden gesitueerd. Dat beperkt zich
niet tot actuele politieke instituties, maar kunnen ook historische of
andere karakteristieke omgevingen zijn: die ook kunnen bijdragen tot
de glamour en uitstraling van de stad. De skyline overdag of ’s nachts. In
New York: Manhattan, het Empire State Building of voorheen het World
Trade Center. In Londen: de City, de Thames, de Tower. In Parijs: de Arc
de Triomphe (wiens triomf, wiens vernedering?), de Champs Elysées
(altijd de langste boulevard ter wereld genoemd, wat ze niet is), de Place
de la Concorde (is dat een Franse obelisk, of eigenlijk een Egyptische?),
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museum het Louvre (van wie is al dat exotisch antiek, en hoe is men
daaraan gekomen?), enzovoort. Elk van die ‘monumenten’ heeft een bepaalde dominante strekking, waartegenover je natuurlijk een kritische
ondervraging kunt stellen.
Neem het voorbeeld van het ‘Vrijheidsbeeld’: waarvan een kleine versie in Parijs te zien is, en een heel grote in New York. Laten we de betekenissen daaromheen eens iets uitvoeriger proberen te ‘demonteren’. In
film- en televisiedocumentaires wordt het Vrijheidsbeeld onveranderlijk
geduid als een vanzelfsprekend teken van de vrijheid (van uitbuiting en
onderdrukking) die ‘de’ immigranten in de ‘Nieuwe’ wereld vonden, en
dat ze vanzelf tegenkwamen als hun schip de haven van New York invoer. Allereerst gaat deze dominante lezing voorbij aan het feit dat er al
plaatselijke bewoners waren voordat de nieuwelingen kwamen, en dat
zij ‘uitbuiting en onderdrukking’ op zich af zagen komen in plaats van
omgekeerd.
Ten tweede vestigt het nadrukkelijk alleen de aandacht op díe immigranten die uit Europa kwamen, dat wil zeggen exclusief op de blanken.
Ten derde leidt het de aandacht af van de vele migranten die in andere
havens langs de Atlantische en Caraïbische kust aan land werden gebracht, en die lang door diezelfde blanken uitgebuit en onderdrukt
werden: dat wil zeggen de Afrikaanse slaven. Ten vierde leidt het de aandacht af van de vele migranten die in havens langs de Pacifische kust aan
land werden gebracht, en voor wie min of meer hetzelfde gold: dat wil
zeggen de ‘koelies’ uit Azië. Ten vijfde leidt het de aandacht af van de
vele migranten die daarna als legale of illegale ‘gastarbeiders’ over land
kwamen: dat wil zeggen de Latino’s.
Hoewel de vs binnen enkele decennia een meerderheid van dergelijke
minderheden zullen hebben, codificeert het mediagebruik van het Statue of Liberty en andere monumenten nog steeds een land van witte inwoners (geen rode, zwarte, gele en alle andere kleuren van de regenboog). Het gebruik van dergelijke stereotiepe beelden om locaties en
instituties aan te duiden is in die zin zelden of nooit ‘neutraal’.

Het vastliggende script
Hoewel (of omdat) de inhoud van het avondjournaal ‘onverwacht’ heet
te zijn, zijn de vorm en de volgorde het niet. Alle items moeten zo kort en
krachtig mogelijk zijn, aandachttrekkend en indrukwekkend. Ze moeten
zap-bestendig zijn, vanwege de permanente slag om de kijkcijfers. Reuven Frank, ooit uitvoerend producer van nbc News, zei in een beroemde
uitspraak: ‘Ieder nieuwsbericht moet de kenmerken van fictie, van
drama, hebben – zonder dat eerlijkheid of verantwoordelijkheid daaraan
opgeofferd worden. Het moet structuur en conflict hebben, een moeilijkheid en een ontknoping, oplopende actie en teruglopende actie; een
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begin, een midden en een eind’ (Epstein, p. 4). Ook de volgorde waarin
de berichten gepresenteerd worden, volgt een vastliggend script.
Leader. De openingsbeelden (en geluiden) van het journaal zelf vormen vaak een ingewikkelde hybride van openlijke en bedekte symbolen.
Daarbij kan een klok zijn die voorttikt, een draaiende globe, een logo van
zender en/of omroep, de titel van het programma. Alsmede vaak een
snelle opeenvolging van haast subliminale beelden van de dreiging van
chaos, en de geruststelling van orde: gewelddadige demonstranten,
vlammen en rook, marcherende laarzen, bekende staatslieden. Dit kan
begeleid worden door wat vage geluidsflitsen, met een dramatische herkenningsmelodie: de ‘tune’. Dit alles is als het equivalent van het aloude
driemaal krachtig met een stok op het toneel stampen terwijl het doek
opgaat: het spel kan beginnen. (Zie bijv. LeBlanc, pp. 95 e.v.; Shohat &
Stam, pp. 113 e.v.; en ook pp. 125 e.v. over de ‘styling’ van de extra reportages over de Golfoorlog).
De opening. Vaak zijn één kop en één onderwerp het belangrijkste: zij
domineren het nieuws van de dag, en geven daar een element van uniciteit en plechtigheid aan. De anchor(wo)man kondigt het op ietwat gedragen toon aan, met het gezicht in de plooi, en een ernstige houding.
Voor buitenstaanders is het vaak verbazend hoe vaak verschillende
media, en vooral verschillende televisiejournaals, met hetzelfde item
openen. Volgens de nieuwsideologie ‘bewijst’ dit dat de selectiecriteria
objectief zijn. Communicatiewetenschappers hebben er echter op gewezen dat het net zo goed kan betekenen dat die criteria weliswaar ‘subjectief’ zijn, maar vrijwel unaniem gedeeld worden binnen een bepaalde
beroepscultuur. Als er bijvoorbeeld ‘goed’ beeldmateriaal is over een
minder belangrijke gebeurtenis, zal dit tóch door iedereen ‘spontaan’ gekozen en prominent gebruikt worden.
Nieuwsseparatie en categorisering. Een belangrijke karakteristiek van
nieuws is, dat het bestaat uit korte, in zichzelf besloten en geïsoleerde
items. Een andere karakteristiek is dat die gewoonlijk weer samen worden gebracht in een ‘rubriek’. Het lijkt er opnieuw op alsof de scheidslijnen ‘objectief’ gegeven zijn maar ook dat is niet het geval. Fiske (1987,
p. 287): ‘Categorisatie construeert een conceptueel raster, waarbinnen
‘‘ruwe’’ gebeurtenissen onmiddellijk geplaatst kunnen worden, en daarmee ingevoegd in een vertrouwde set van conceptuele betrekkingen.
Categorieën zijn normaliseringsinstrumenten... Deze wijzen van groeperen maken deel uit van een strategie waarmee het nieuws zijn sociale
processen van representatie verhult en zichzelf als objectief voorstelt, als
voorgestuwd door ‘‘de werkelijkheid’’. De ‘‘economie’’ en ‘‘buitenlandse
zaken’’ lijken bijvoorbeeld empirische en natuurlijke categorieën te zijn,
maar toch is hun toepassing zeer ideologisch.’
De scheidslijnen tussen het economische en het sociale worden
bijvoorbeeld vaak arbitrair aangebracht; veel buitenlandse zaken worden in feite benaderd vanuit een binnenlands perspectief; veel nationale
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problemen hebben trouwens (mede) internationale oorzaken. Het uit
elkaar trekken van bepaalde verbanden en het weer samenvoegen met
andere verbindingen, produceert een bepaald raamwerk of raster. (Hetzelfde gebeurt trouwens ook in onderwijs en onderzoek.) Binnen elk van
de aldus geschapen hokjes is bovendien een beperkt aantal oerthema’s
dominant. ‘Politiek’ gaat bijvoorbeeld goeddeels over gezag en de uitdagingen daaraan, over de rivaliteit tussen individuen. ‘Economie’ gaat
vooral over vrije markten en inmenging daarin, en over de inhaligheid
van iedereen. ‘Sociale zaken’ gaan onder meer over de ‘losers’ in de maatschappij, en hoe die voor iedereen een last vormen. Enzovoort.
De afsluiting. Na aanhoudende klachten dat het nieuws altijd zo zwaar
op de hand en negatief was, hebben veel journaalredacties in NoordAmerika en West-Europa besloten om (binnen dezelfde dertig, dat wil
zeggen vijftien, minuten) welbewust ook wat lichtere items te gaan gebruiken – en vooral om zo mogelijk te eindigen met een positieve noot.
Een leuk of natuurlijk beeld: bijvoorbeeld van baby’s, van dieren, of van
babydieren. Het ‘recency-effect’ (het tegenovergestelde van het eerdergenoemde ‘primacy-effect’) maakt dat dit laatste onderdeel dan een
goed gevoel achterlaat, en daarmee de kans vergroot dat de kijkers de
zender aan laten staan en er later weer bij terugkomen.
Afscheid nemen. De zo geschapen nagloed van warmte en vertrouwen
wordt nog eens onderstreept door uitdrukkelijk vastgelegde rituelen van
‘afscheid nemen’. De anchor(wo)men kunnen daarvoor een vaste, en
daarom geruststellende formule kiezen. Als er enkele centrale presentatoren zijn, vooral als dat een man en een vrouw zijn, is hen vaak uitdrukkelijk door de regie verzocht om nog even te blijven tijdens de aftiteling,
en in silhouet (en zonder geluid) opvallend vriendelijk met elkaar te praten. Dit laat een beeld achter van één ‘happy family’ bij de betreffende
omroep (ook al is er buiten beeld en achter de schermen net als elders
een heleboel rivaliteit en competitie).
Het weerbericht. Het televisienieuws van bijvoorbeeld de Amerikaanse
networks wordt regelmatig onderbroken door reclamespotjes, die gewoonlijk voorafgegaan worden door allerlei ‘teasers’ en ‘cliffhangers’. Ze
proberen ons nieuwsgierig te maken naar wat er volgt, zodat we niet naar
een ander kanaal zappen. Ook kan de reclame worden afgewisseld met
andere aankondigingen of korte grappen, die niet duidelijk worden aangekondigd, en allerlei andere foefjes om maar te maken dat we blijven
doorkijken. Het televisienieuws van de meeste Europese zenders bedient
zich (nog) niet van al deze kunstgrepen, maar een nieuwe stap in die
richting is de invoeging van een reclameblok tussen journaal en weerbericht: het enige nieuws dat écht betrekking heeft op ons dagelijks leven.
Er kan van alles gezegd worden over de verborgen ideologische
ladingen van dit schijnbaar puur neutrale onderdeel. Het onvermijdelijke gebruik van opeenvolgende concentrische kaarten bijvoorbeeld, met
ons eigen gebied in het centrum en de rest van de wereld in de periferie.
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Maar ook van typisch noordelijke en westelijke wereldkaarten – zoals besproken in hoofdstuk 1. Het beeld van ons eigen land dat voortdurend
voorwerp is van ‘binnendringende elementen’ van elders. De visie op andere continenten, waar de omstandigheden vrijwel altijd ‘meer extreem’
lijken dan bij ons. De overtrokken celebratie van wetenschappelijke voorspelling en beheersing, met behulp van echte satellieten en computers.
Het zou echter te ver voeren dit hier nader uit te werken.

De rolverdeling en settings van journaals
Het journaal kent een welomschreven rolverdeling: een beperkt aantal
personages en stijlen. Vooral de centrale presentatoren, de correspondenten en de verslaggevers reguleren en mediëren en punctueren de
kortstondige optredens van anderen: bijvoorbeeld autoriteiten, experts
en andere geprivilegieerde bronnen.
Centrale presentatoren. In vroeger dagen, toen de televisie zich nog
maar net van de radio had afgesplitst werden centrale presentatoren nog
vooral als ‘omroepers’ beschouwd: mensen met een aangenaam gezicht
en een aangename stem, die eenvoudig de ‘nieuwslezer’ waren van bulletins die door anderen waren samengesteld. Hun kapsel, make-up en
kleding identificeerden hen als gezonde en volwassen, betrokken en ernstige mensen uit de middenklasse, met een redelijke opleiding. Dit geldt
nog steeds, maar de formule is in veel landen veranderd. Het bleek belangrijk te zijn dat zij gezag en geloofwaardigheid hadden als ervaren
journalisten, die zélf een sleutelrol hadden gespeeld bij de vergaring van
het nieuws. Sterker nog: als een soort hoofdredacteuren of chefs die het
proces de hele dag hadden gestuurd en geleid. In de meeste gevallen is
dat natuurlijk geen realistische voorstelling van zaken: het ‘lezen’ van het
nieuws is een ander vak dan het selecteren en interpreteren ervan. Het is
net zoiets als te denken dat de opmaker ‘in laatste instantie’ de krant
heeft samengesteld.
Bij de Amerikaanse networks is de anchorman daarom niet zozeer een
verdienstelijk journalist, alswel een soort acteur-die-een-journalistspeelt. Neil Postman stelde bijvoorbeeld sarcastisch vast dat er verder
geen enkele serieuze journalist is die drie miljoen dollar per jaar verdient, zoals Dan Rather van cbs News: tien keer zoveel als de president
van de Verenigde Staten, en twintig keer zoveel als leden van het Congres. Alleen filmsterren verdienen zoveel geld. Dan Rather heeft het de
laatste jaren dan ook tot zijn handelsmerk gemaakt om buitenlandse reportages in folkloristisch kostuum te presenteren. De eerste keer liet hij
zich in Afghanistan filmen, verkleed als guerrillastrijder. Toen die gimmick succesvol bleek, werd die keer op keer herhaald. Uiteindelijk speelde hij voortdurend een soort volwassen Kuifje of Indiana Jones in zijn
eigen journaal.
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We hebben al gezegd dat de centrale presentator een soort superieur
wezen lijkt. Hij hoeft nauwelijks meer naar het papier te kijken, omdat
dit vervangen is door een teleprompter. Daardoor lijkt het alsof hij een
fabelachtige kennis en analystisch vermogen heeft, en ons losjes informeert over de meest gevarieerde onderwerpen. Hij hoeft slechts één
woord te spreken, en journalisten melden zich in de verste uithoeken van
de aarde of onder de moeilijkste omstandigheden. De werkelijke situatie
schemert daar alleen even doorheen als er plotseling iets fout gaat: een
videofragment start niet goed, of een verbinding faalt. Dan blijkt opeens
dat de werkelijke beslissingen heel ergens anders genomen worden.
Correspondent en verslaggever. De correspondent en de verslaggever
zitten vaak op hun beurt ergens ‘op locatie’. Zij kunnen daar een zogenoemde ‘stand-up’ doen. Dat wil zeggen: rechtop staand recht in de
camera praten, met op de onmiddellijke achtergrond de veronderstelde
‘plaats van handeling’. Daarbij wordt de informatie doorgegeven die op
dat moment beschikbaar is. Het curieuze is daarbij dat die informatie in
het merendeel van de gevallen ook (en al eerder) op de redactie bekend
was. De vraag is dan waarom men die niet gewoon vanuit de studio voorleest. Enerzijds geldt natuurlijk dat het ter plaatse ‘echter’ lijkt: het is tenminste visueel en beweegt, ook al valt er verder niet zoveel bijzonders te
zien. Anderzijds geldt echter ook en vooral dat het ter plaatse ‘waarder’
lijkt: door ter plaatse te zijn promoveert de verslaggever zichelf namelijk
automatisch tot de status van ‘ooggetuige’. In veel gevallen is dit een
duur en leeg ritueel, omdat het team helemaal niet in de gelegenheid is
om ter plaatse nog even snel zelfstandig onderzoek te doen, en globaal
afhankelijk is van precies dezelfde bronnen als thuis.
Een andere standaardrol van correspondenten en verslaggevers is
die van de ‘kritische ondervraging’ van de ‘hoge heren’ (en eventueel
dames). In Television myth and the American mind schrijft Hal Himmelstein daarover (p. 203): ‘Bij televisiejournalistiek geldt nog meer dan bij
persjournalistiek dat het symbool van de waarheid niet zozeer het verhaal of commentaar is, alswel het bééld van de journalist – de agressieve
pleitbezorger die bereid is autoriteiten aan de tand te voelen. De stijl is
daarbij belangrijker dan de inhoud of de context. De verdediger van het
recht van het publiek op informatie komt tegemoet aan de onverzadigbare behoefte van het medium aan melodramatische personages, die duidelijk en op een simplistische manier een juiste zaak vertegenwoordigen.
De kijkers zien de journalistenhelden als hun plaatsvervangers die de
onbenaderbare bureaucraat of de arrogante generaal (die nooit telefoontjes of brieven met klachten beantwoordde) vakkundig en efficiënt op de
knieën dwingen. Zij zijn de hedendaagse personificatie van de epische
held uit Homerus.’ Het heeft echter vaak meer te maken met vorm dan
met inhoud.
Settings. De Britse communicatiewetenschappers Fiske en Hartley
hebben in hun boek Reading television gesuggereerd dat de hele cast van
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het journaal elke avond in feite wordt gemobiliseerd voor een ‘clawback’
van mogelijk afwijkende of storende gebeurtenissen. Letterlijk wil dat
zoiets zeggen als ‘terugklauwen’: het weer terug in lijn brengen met het
dominante betekenissysteem. (We hadden het daar eerder over in hoofdstuk 2.) Daarbij is opvallend, zo zeggen zij, dat dit gebeurt op drie ‘tonelen’, die zowel materieel als symbolisch van elkaar te onderscheiden zijn.
‘De centrale ruimte is die van de nieuwslezer in de studio. Die lijkt niet
zozeer zijn eigen vertoog te maken, als wel het objectieve vertoog van ‘de
waarheid’ te spreken. Paradoxaal genoeg worden de persoonlijke trekken van de nieuwslezer – zoals betrouwbaarheid of geloofwaardigheid –
vaak gebruikt om de objectiviteit van het vertoog te onderstrepen. Door
dit vertoog in de institutionele studio te plaatsen wordt ook de ideologische conformiteit ervan aangegeven: vanuit deze ruimte, en in deze
tongval, spreken geen radicale, storende stemmen.
Ruimtelijk verder weg en met een ondergeschikt vertoog zit de reporter, die zowel als een institutionele alsook een individuele stem signeert.
Zijn functie is te mediëren tussen de uiteindelijke waarheid van de
nieuwslezer en de ‘rauwe realiteit’. Verschillende verslaggevers kunnen
verschillende bijdragen tot dezelfde ‘waarheid’ leveren. Zij moeten zich
van een individuele signatuur bedienen zodat hun ‘waarheden’ als subjectief en (in de terminologie van Barthes) als ‘genomineerd’ verschijnen, en dus lager in de hiërarchie van het vertoog dan de ‘waarheid’ van
de nieuwslezer. Het verst van de studio verwijderd, zowel naar afstand
als vertoog, is de ooggetuige, de betrokken woordvoerder, de nieuwsfilm. Dat wil zeggen de stemmen die de werkelijkheid lijken te spreken,
en die daarom onder controle van het vertoog moeten worden gebracht.
Daar zit een essentiële tegenstrijdigheid in. De ‘waarheid’ bestaat uitsluitend in de studio, maar die ‘waarheid’ is voor haar authenticiteit afhankelijk van de ooggetuigen en de nieuwsfilm...’ (Fiske, 1987, p. 288). Dit
betekent dat ook de dingen die vanaf locaties in de derde of tweede
wereld worden gemeld door reporters of correspondenten, pas door de
centrale presentatoren in de studio’s van de eerste wereld tot ‘waarheid’
worden geratificeerd.

Interviews: statusverschil tussen stemmen
Laten we nog iets langer stilstaan bij de vraag hoe dit zedenspel nu precies wordt geënsceneerd. In nieuwsfilm en televisienieuws worden journalisten en anderen bijvoorbeeld op wezenlijk andere manieren ten
tonele gevoerd: waardoor hun waarheidsaanspraken ook nog in andere
opzichten een verschil in status krijgen. ‘Accessed voices’ (letterlijk: stemmen waaraan ‘toegang’ wordt verleend) moeten zich vrijwel onvoorwaardelijk aan bepaalde ‘spelregels’ houden, anders worden zij alsnog
buitengesloten (bijvoorbeeld in de montage). Centrale presentatoren,
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correspondenten en verslaggevers mogen bijvoorbeeld voortdurend
recht in de cameralens kijken, en daarmee naar ons – de kijkers. Zij zijn
dus de enigen die van ‘de regie’ een open en rechtstreekse relatie met ons
mogen aangaan, een relatie die zowel intiem als gedistantieerd is. Zij zijn
de enigen die mogen laten blijken zich ervan bewust te zijn dat dit alles
voor ons, het publiek, gefilmd wordt.
Alle anderen moeten zich daarentegen gedragen alsof het (ondanks
de opvallende aanwezigheid van camera’s en lichten en buitenstaanders) een ‘natuurlijke’ situatie is. De mensen aan wie ‘toegang’ tot de
camera wordt verleend (of zij nou spreken of niet), mogen uitdrukkelijk
niet méér dan vluchtig in de lens kijken, omdat dit de aandacht vestigt op
het kunstmatige karakter van de situatie. Zij moeten zich richten op de
tussenpersoon: de journalist, de spreker, de handeling. We weten allemaal wat er gebeurt als omstanders nadrukkelijk naar de camera kijken,
bekken trekken, wuiven en zo meer: het leidt de aandacht van de kijkers
af, doorkruist de regie-aanwijzingen en ontregelt de scène. Indien mogelijk zal de journalist de camera stoppen, de spelregels nog eens opnieuw
uitleggen, en een nieuwe ‘take’ proberen te maken. Door het hanteren
van deze schijnbaar technische ensceneringsregel (één van de vele) verschaffen journalisten zichzelf dus een bijzondere rol: zij zijn de vertegenwoordigers van de ‘objectieve’ waarneming en analyse, de anderen zijn
slechts ‘subjectieve’ spelers en ‘claimsmakers’. Zij hebben daardoor niet
dezelfde status bij het proclameren van wat de ‘ware werkelijkheid’ is.
Interviews die niet ‘live’ worden uitgezonden maar van tevoren zijn
opgenomen, zijn voorwerp van allerlei soorten ingrepen. De geïnterviewde wordt (ook hier) verteld waar te staan, hoe te kijken en soms
zelfs wat te zeggen en hoe. De redenen die gegeven worden lijken opnieuw puur technisch van aard: ‘dit is nu eenmaal hoe het medium
werkt’. Maar een en ander heeft vaak een grote invloed op hoe de geïnterviewde door anderen wordt waargenomen – zonder dat beide partijen zich daar altijd van bewust zijn. Als een interview wordt voorbereid,
zal een journalist ook verschillende locaties overwegen. De gekozen omgeving en achtergrond moeten bijvoorbeeld de persoonlijkheid en vooral
de rol van de geïnterviewde tot gelding brengen – zoals gezien door de
journalist in kwestie. De intellectueel wordt spontaan achter zijn bureau
en voor de boekenkast geplaatst, de onderzoeker voor reageerbuizen of
computers in het laboratorium. Een sportman wordt op het veld of in de
kleedkamer geïnterviewd, een huisvrouw in de keuken of in de supermarkt, en kinderen op het schoolplein. Bij sommige gelegenheden worden mensen zelfs meegenomen naar plaatsen waar ze nooit of zelden
komen. Het belangrijkste is echter dat de journalist vaak een vooropgezet idee heeft van wat de ideale omgeving is die bij de persoon ‘past’.
De volgende vraag is de blikrichting. We hebben al gezien dat je niet
nadrukkelijk in de camera mag kijken, maar moet doen alsof die er niet
is: dat je kunstmatig ‘natuurlijk’ moet doen. Je moet liefst naar de inter-
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viewer kijken, wiens speciale positie daardoor erkend en gevaloriseerd
wordt.
Stemmen. De centrale presentatoren, correspondenten en reporters in
het nationale televisienieuws hebben meestal ‘geen accent’. Of liever gezegd: ze hebben wel degelijk een accent, maar dat is het accent van de redelijk opgeleide, redelijk welstandige, cultureel dominante groep die
zichzelf tot norm heeft verheven. (In Hollywood-films over bijbelse tijden spreekt God bijvoorbeeld meestal onberispelijk Engels met een
upper class accent.) Uitgesproken regionale, etnische of klassenaccenten
worden daarentegen slechts heel af en toe getolereerd: in het algemeen
alleen wanneer ze passen bij de specifieke rol van een journalist, of diens
aparte persoonlijkheid moeten onderstrepen.
Buitenlandse mensen uit perifere landen die geïnterviewd worden
voor de televisie van centrale landen spreken meestal (zo goed en zo
kwaad als het gaat) de ‘wereldtaal’ van die centrale landen; het omgekeerde is niet het geval. Zij kunnen hun gedachten en gevoelens daardoor
minder goed aan ‘de wereld’ overbrengen dan die anderen. Voor popmuziek (en de entertainment-industrie in het algemeen) geldt iets dergelijks. Vaak leidt het er ook toe dat een heel kleine (polyglotte) groep uit
het perifere land ten onrechte als ‘representatief’ wordt voorgesteld, zonder dat dit aan het publiek in het centrale land duidelijk is. Veel Franse
televisiekijkers verkeren zo in de veronderstelling dat hun taal internationaal nog altijd bijna op gelijke voet staat met het Engels, omdat zoveel
geïnterviewde buitenlanders in televisiereportages (zelfs in Nederland)
allemaal redelijk (zij het houterig) Frans blijken te kunnen praten.

Een Brits voorbeeld: stakingen en ander slecht nieuws
Nieuwsverslagen van boycots, sit-ins, demonstraties en dergelijke zijn bij
uitstek problematisch. Een escalerende confrontatie tussen politie en
protesterende actievoerders kan op veel verschillende manieren worden
weergegeven. In de week dat ik deze versie schreef waren er reusachtige
stakingen en demonstraties in Frankrijk, waarbij tientallen miljoenen
mensen betrokken waren. Verscheidene dagen waren de belangrijkste
televisiebeelden op het Nederlandse journaal die van een zeer kleine
groep relschoppers, die bij dergelijke gelegenheden in Parijs haar slag
slaat: molotov-cocktails, omvergeworpen auto’s, stukgeslagen bushuisjes, plunderingen.
Zo gaat het in dergelijke gevallen vaak. Er is weinig uitzendtijd beschikbaar, dus de meest spectaculaire en dramatische beelden blijven
over. De lange voorbereidingen, de trage opbouw van een demonstratie,
de reusachtige schaal ervan blijven vaak buiten beeld. Het zijn vooral de
sporadische geweldscènes die overblijven. Jongeren die stenen gooien
naar de oproerpolitie, agenten die iemand te pakken krijgen en in elkaar
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slaan. Het probleem is dat die beelden op precies hetzelfde moment met
twee verschillende nieuwscamera’s gemaakt kunnen zijn. In de montage
móet men echter beslissen de éne sequentie vóór de andere te plaatsen.
Dit heeft onvermijdelijk een bepaalde strekking: het eerstgetoonde geweld lijkt daarbij namelijk de legitimering te vormen voor het laatstgetoonde geweld. Het probleem is ook dat een dóórlopende escalatie- en
geweldspiraal bijna altijd op een willekurig punt moet worden ‘afgehakt’,
dat redacteuren daarover impliciete ideeën hanteren, en dat de handeling daardoor altijd in een enigszins gekleurd licht komt te staan.
Eén reeks van uitgesproken studies over het ondoordachte gebruik
van ‘verborgen scenario’s’ bij televisienieuws werd in de loop der tijd gedaan door de Media Groep van Glasgow University, bestaande uit Peter
Beharrell, John Elridge, Greg Philo, Brian Winston en een aantal anderen. In hun eerste onderzoek, Bad news, analyseerden zij de tv-journaals
van de eerste helft van het daaraan voorafgaande jaar op de nationale
Britse zenders. Ze bekeken het aantal, de lengte en de onderwerpen van
de items; de aanpak, mensen en gezichtspunten die erin voorkwamen,
enzovoort. Het werd later gevolgd door nieuwe onderzoeken zoals More
bad news en Really bad news.
Hun eerste aandachtspunt was de manier waarop arbeidsconflicten
werden gecoverd. Ze stelden dat de economische geschilpunten die
daaraan ten grondslag lagen vaak op een heel specifieke manier werden
weergegeven. Het op lange termijn stagneren of zelfs verslechteren van
de koopkracht van bepaalde groepen verdween daarbij uit het zicht,
zo zeiden zij, en de nadruk lag alleen op de ontwrichting die door een
eventuele staking voor ‘het publiek’ teweeg werd gebracht. Dit bleek ook
uit de woorden en beelden die men daarbij spontaan koos. De oorzaken
van de botsing kregen relatief weinig aandacht, de gevolgen des te meer.
‘Deskundigen’, regerings- en bedrijfswoordvoerders bleken ook anders
door de camera’s tegemoet te worden getreden dan vakbondsvertegenwoordigers, individuele stakers en hun gezinnen. De eerstgenoemden
werden bijvoorbeeld in de serene rust op hun respectievelijke kantoren
geïnterviewd, de laatsten tegen de lawaaiige achtergrond van de straat
en de actie zelf. Dit vertaalde zich in de mate waarin ze te verstaan en
begrijpelijk waren.
De Glasgow-groep zei dat hierbij ‘onuitgesproken vóóronderstellingen,
praktijken en perspectieven niet minder belangrijk waren dan die welke
expliciet gemaakt werden, omdat ze mede het (volgens Goffmans uitdrukking) ‘‘primary framework’’ hielpen vormen waardoor de nieuwstaal
begrijpelijk werd. Nieuws over arbeidsrelaties gaat sterk uit van een paar
ideologische kernaannamen die doorwerken in alles wat in deze categorie valt. Daartoe behoort de identificatie en etikettering van arbeidsconflicten in termen van arbeid[ers], de toeschrijving van de oorzaak aan de
arbeid[ers], en het routinematig herleiden van arbeid[ers]eisen tot loon‘‘eisen’’. De manier waarop arbeidsnieuws gebracht wordt, verbergt de
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primaire vóóronderstellingen van haar manier van coderen in feite achter
een schijnbaar neutrale en naturalistische presentatie’ (1980, p. 189).
Eén zo’n vóóronderstelling is dat iedere loonsverhoging zich altijd
automatisch en compleet moet vertalen in een prijsverhoging voor ‘het
publiek’. Bij een verhoging van de rente op kapitaal worden vrijwel nooit
dergelijke stellige termen gebruikt, dan heet het hooguit dat de investeringen waarschijnlijk zullen teruglopen. Er is dus steeds sprake van zeer
specifieke constructies en ideologische schema’s die worden gehanteerd,
zonder dat de betrokkenen zich daar overigens meestal van bewust zijn.
In Nederland is (door Van den Berg & Van der Veer) een soortgelijke studie gedaan naar de berichtgeving over een zogeheten ‘wilde’ staking en
‘bezetting’ (sit-in) bij de Enka-fabriek in Breda.
Zowel de Engelse als de Nederlandse studies riepen uiteraard heftige
discussies op, waarbij sommige omroepen en kranten en onderzoekers
kritische kanttekeningen plaatsten bij hun methodologie en conclusies.
Maar de algemene stelling lijkt volop onaangetast: dat onder de schijnbare vanzelfsprekendheid van de vele split-second-beslissingen die tvnieuwsverslaggevers en -redacteuren moeten maken vaak ‘verborgen
scenario’s’ liggen die niet als zodanig worden onderkend, maar die keer
op keer opnieuw worden gehanteerd. In War and peace news paste de
Glasgow-groep soortgelijke analyseschema’s toe op de coverage van de
oorlog om de Falkland-eilanden (of Malvinas-eilanden), van de spraakmakende vredesdemonstraties bij Greenham Commons, en soortgelijke
conflicten. Getting the message – News, truth and power, onder redactie
van John Elridge, omvat op zijn beurt casestudies over onderwerpen
uiteenlopend van aids tot Noord-Ierland, Nicaragua, de Sovjet-Unie,
Vietnam en Ethiopië.

Het journaal als troubadour
Maar wat is nu bij dit alles de overkoepelende ideologische functie van
televisienieuws? Volgens de Franse communicatiewetenschapper Gérard
Leblanc is dat zoals gezegd een dubbele. Het is een steeds terugkerend
ritueel, waarbij bedreigingen van onze wereld en ons wereldbeeld worden opgeroepen, geëtiketteerd en gecategoriseerd, becommentarieerd
en geneutraliseerd – met behulp van autoriteiten, experts en andere vertegenwoordigers van de gevestigde orde. De vertrouwenwekkende presentator van het avondjournaal is als de ouder die rond diezelfde tijd op
de rand van ons bed kwam zitten toen we nog kind waren. Om een aangrijpend verhaal over monsters en gevaren te vertellen, die echter aan
het eind allemaal bezworen zijn. Het is in wezen: Er was er eens... vandaag. Het test en hernieuwt ons gevoel voor de wereld, geeft steeds opnieuw zin aan onze wereld.
In hun boek Reading television hebben de Britse communicatieweten-
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schappers John Fiske en John Hartley dit de ‘Bardische functie’ van
televisie genoemd. Net als de Bard of Troubadour in de middeleeuwse
maatschappij, zo zeggen zij, zo vervullen ook de anchor(wo)man en de
tv-redactie in de moderne maatschappij zeven essentiële functies.
Namelijk:
‘1 het duidelijk aangeven van de hoofdlijnen van de gevestigde culturele
consensus over de aard van de werkelijkheid;
2 het betrekken van de individuele leden van de cultuur bij haar
dominante waardensystemen, door deze systemen te cultiveren en
hun werking in de praktijk te demonstreren;
3 het celebreren, uitleggen, interpreteren en rechtvaardigen van het
handelen van de individuele vertegenwoordigers van de cultuur;
4 het verzekeren aan de cultuur-in-het-algemeen van haar praktische
adequaatheid in de wereld, door haar ideologieën en mythologieën te
verkondigen en te bevestigen, in actieve confrontatie met de daadwerkelijke en potentieel onvoorspelbare wereld;
5 het omgekeerd aan het licht brengen van enigerlei praktische inadequaatheid in het zelfgevoel van de cultuur, die kan voortkomen uit
de veranderende wereld daarbuiten, of uit een druk van binnen de
cultuur tot heroriëntatie op een nieuw ideologisch standpunt;
6 het publiek te overtuigen dat hun status en identiteit als individuen
door de cultuur als geheel gewaarborgd wordt;
7 op deze manieren een gevoel van lidmaatschap van de cultuur
(zekerheid en betrokkenheid) over te brengen’ (herformulering in
Fiske, 1987, pp. 75-76, zie ook Hartley, pp. 102-106, oorspronkelijk in
Fiske & Hartley, p. 88).
Om deze rol te kunnen vervullen, moet tv-nieuws dus een soort ‘mythische adequaatheid’ hebben: het moet aansluiten bij de belangrijkste
vóóronderstellingen die door de cultuur en relevante groepen daarbinnen worden gedeeld.
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10 Welke effecten hebben
mediaberichten
over ‘anderen’?
de psychologie van medeleven en onbegrip

‘Het belangrijkste hulpmiddel bij het onderhouden van de
realiteit is conversatie. Je kunt het alledaagse leven van een
individu beschouwen als een conversatie-apparaat aan het
werk, dat zijn subjectieve realiteit doorlopend onderhoudt,
verandert en opnieuw construeert...
Conversatie betekent natuurlijk vooral dat mensen met
elkaar praten. Maar daarmee moeten we niet de rijke omgeving
van non-verbale communicatie ontkennen, die de spraak
omgeeft. Toch neemt de spraak een bijzondere plaats in binnen
het totale conversatie-apparaat.
Maar het is belangrijk te benadrukken dat het
merendeel van het onderhouden van de realiteit impliciet
gebeurt en niet expliciet. De meeste conversatie definieert niet
met zoveel woorden de aard van de wereld. Ze vindt
daarentegen plaats tegen een achtergrond van een wereld die
stilzwijgend voor vanzelfsprekend wordt aangenomen.’
Peter Berger & Thomas Luckmann,
The social construction of reality, p. 172
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In de vorige hoofdstukken hebben we de belangrijkste media in de
wereld besproken, waar de belangrijkste bronnen en journalisten zitten,
wie dat zijn en hoe ze werken, wat nieuws is en wanneer, hoe verslagen
in woorden en beelden worden gevat. Maar er blijft één belangrijke
vraag over: hebben dergelijke mediaberichten over andere naties en culturen ook een effect op het publiek? Daarover is tot op de dag van vandaag onenigheid blijven bestaan, ook binnen het nieuwe vakgebied van
de communicatiewetenschap. Toen dat nog maar net opkwam, werd het
overheerst door wat je de ‘theorie van het maximale effect’ zou kunnen
noemen, maar wat meestal de ‘stimulus-respons’, de ‘magic bullet’ of de
injectienaald-theorie wordt genoemd. Later ontstond daarentegen een
ommezwaai naar de zogenoemde ‘theorie van de minimale effecten’, die
het vakgebied decennia zou blijven domineren.
Sindsdien zijn communicatie-onderzoekers blijven worstelen met het
probleem van de effecten. Sommigen (bijvoorbeeld in reclame- en
marktonderzoek) houden vol dat de effecten aanzienlijk kunnen zijn en
geven vele miljarden aan onderzoek uit: over lezers, luisteraars en kijkers; over hun blootstelling aan pers en omroep; over de impact van
advertenties en spots. Anderen (vooral in de academische wereld) houden vol dat het allemaal heel ingewikkeld en tegenstrijdig is, en dat
‘nader onderzoek’ gewenst is. In de loop der jaren is zo een verwarrende
veelheid aan theorieën en concepten ontstaan, die vaak meer verduisteren dan ze verhelderen (zie ook Schönbach).
In de meeste overzichtswerken worden die als rivaliserende benaderingen gepresenteerd, waarvan we er één moeten kiezen, om dan de
andere te verwerpen. Ik geef er de voorkeur aan ze te presenteren als
complementaire benaderingen, waarvan de ene wat meer licht werpt op
het ene aspect, en een ander op een ander. In sommige van dergelijke
boeken wordt gesteld dat bepaalde van deze benaderingen als ‘bewezen’
moeten worden beschouwd, en andere als ‘niet bewezen’. De criteria die
daarbij worden aangelegd, zijn echter vaak nogal naïef, in hoge mate formalistisch, zo niet compleet kunstmatig.
Ik geef er daarom de voorkeur aan ze naast elkaar te hanteren en er
géén zomaar te verwerpen. Hoewel ze uiteindelijk allemaal met individuele en sociale psychologie te maken hebben, komen ze voort uit verschillende tradities (soms in aangrenzende disciplines) en zal ik ze presenteren als ‘families’. (Zie voor een recent overzicht van Amerikaans
mainstream-onderzoek over effecten Bryant & Zillmann).

Culturele receptie van media-inhouden
Als we beelden zien van Afrikanen of ‘Indianen’ die schaars gekleed zijn,
dan komt dat al snel op ons over als libidineus en sensueel. Als we daarentegen Arabieren of Indiërs zien die van top tot teen bedekt zijn, dan
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komt dat al gauw op ons over als puriteins en repressief. Als we huizen
zien die gemaakt zijn van geïmproviseerde materialen, dan komt dat al
snel op ons over als armoedig. Als we daarentegen huizen zien met airconditioning, dan komt dat al snel op ons over als luxe. Toch heeft het
vaak allemaal met niet veel anders te maken dan met het klimaat.
Fotografen en filmers op reis benadrukken in de steden van de derde
wereld graag pittoreske markten met onbekende producten, maar laten
de ultramoderne wolkenkrabberwijken die hier en daar bestaan meestal
zorgvuldig buiten beeld. Ook zijn er allerlei andere visuele signalen die
we arbitrair als ‘typerend’ beschouwen voor exotische plaatsen: dieren,
planten, landschappen. De palmboom is bijvoorbeeld de ‘belichaming’
bij uitstek geworden van de subtropen en tropen. Er zijn echter ook allerlei andere visuele signalen die we negeren omdat ze te ‘normaal’ zijn. In
al deze gevallen wordt onze aandacht getrokken door het ‘vreemde’ en
datgene wat in een vreemd beeld past, en kijken we heen langs wat ons
als vetrouwd overkomt en datgene wat in een vertrouwd beeld past. Het
is hetzelfde kunstmatige proces van ‘saming’ en ‘otherizing’ waarover we
het al eerder hadden.
Het zijn overigens niet de beelden zelf die dat teweegbrengen, maar
de confrontatie met de verwachtingen van de toeschouwer. We hebben
al eerder gezien dat media-inhouden niet ‘op zichzelf’ bestaan en niet ‘uit
zichzelf’ invloed uitoefenen. Ten eerste moeten we een zorgvuldig onderscheid maken tussen de openlijke/expliciete/bedoelde effecten van
media-inhouden, en de bedekte/impliciete/onbedoelde effecten ervan.
In zaken die betrekking hebben op cultuur (en die in dit hele boek aan de
orde zijn) zijn de eerste effecten vaak meer zichtbaar, maar minder belangrijk, dan de laatste. Ten tweede moeten we een onderscheid maken
tussen de interpretatie van de ‘verzender’ en van de ‘ontvanger’. Die vallen niet noodzakelijkerwijs samen, en vaak vallen ze zelfs helemaal niet
samen.
De redenen en werking daarvan zijn onder meer uitgewerkt in het
Franse structuralisme en het post-structuralisme, in de linguïstiek en de
semiologie. Enkele courante Engelse auteurs die aanverwante benaderingen hanteren zijn Fiske, Hartley, O’Sullivan en anderen. Door dergelijke auteurs wordt ‘de boodschap’ vaak aangeduid als ‘de tekst’ in bredere zin: dat is alles wat is geïmpliceerd in woorden en klanken, in beelden
en volgorde. De ‘ontvanger’ wordt aangeduid als de ‘lezer’: dat is iedereen die er op de een of andere manier aandacht aan besteedt. Dat kan
ook een luisteraar of een kijker zijn, of zelfs degene die een bepaalde
geur opsnuift.
De eerste belangrijke vaststelling is dat de ontvangst van de ‘tekst’ afhangt van de ‘context’ van de lezer. Die context kan meervoudig, gelaagd, tegenstrijdig zijn. Tijdens het receptieproces worden bijvoorbeeld
culturele en subculturele codes geactiveerd, die als vergelijkingsmateriaal fungeren. Het betekent ook dat de auteur, regisseur, producent
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helemaal niet ‘de hoogste autoriteit’ is inzake ‘de ware betekenis’ van een
mediaproduct. Er zit helemaal geen ‘ware betekenis’ in het product zelf.
Een romanschrijver of filmmaker (of journalist) die zegt dat een willekeurige lezer of criticus iets in zijn produkt gelezen heeft wat ‘er helemaal niet in zit’, verliest dit uit het oog. Uiteindelijk bepaalt de lezer, luisteraar of kijker (vaak in wisselwerking met andere mensen, en onder
vergelijking met eerdere boodschappen) wat er volgens hem wel of niet
mede ‘in zit’.
Dat wil overigens niet zeggen dat een boodschap steeds zomaar alles
kan betekenen voor iedereen. De ‘zender’ heeft bewust of onbewust getracht bepaalde betekenissen in de ‘boodschap’ mee te coderen, die door
de ‘ontvanger’ al dan niet als zodanig worden opgepikt. Het repertoire
aan mogelijke duidingen wordt gelimiteerd door de cultuur en het wereldbeeld van beiden. Binnen iedere (sub)cultuur (generatie, geslacht,
nationaliteit, taalgebied, klasse, enzovoort) bestaat vaak een ‘dominante lezing’ van dergelijke tekens: de gebruikelijke lezing van de grootste
en/of belangrijkste groep. Dit sluit echter niet helemaal uit dat andere
groepen daarvan een ‘alternatieve’ lezing kunnen geven (maken). En
zelfs niet dat ze er een kritische, oppositionele, tegenovergestelde lezing
aan geven.
Dit hele probleem is vooral opvallend wanneer een boodschap van één
(sub)cultuur naar een andere ‘migreert’. Een heel systeem van codes dat
in het ene geval geïmpliceerd was, kan in het andere geval goeddeels verloren gaan. En daarentegen aangevuld of vervangen worden door een
ander systeem van codes. Zo kunnen dezelfde tekens voor verschillende
mensen radicaal andere betekenissen en bijbetekenissen hebben, hetgeen
kan leiden tot ernstige misverstanden. Ik heb daarover eerder geschreven
in de context van intellectuele geschiedenis en ook van interculturele
marketing (Van Ginneken 1992b, hoofdstuk 5; 1993a, hoofdstuk 6). In
beide gevallen gold dat wat ‘evident’ leek voor de oorspronkelijke ‘auteurs’ van woorden en tekens, volledig voorbijging aan (en anders werd
waargenomen door) lezers en gebruikers later en elders.
Met betrekking tot ‘de schepping van de wereld in het nieuws’ heeft
dit verschillende consequenties. Zelfs áls westerse journalisten en
nieuwsmedia niet anders zouden doen dan het ‘objectief’ vaststellen en
‘neutraal’ verslaggeven over de sociale werkelijkheid in niet-westerse
delen van de wereld, dan nóg zouden deze observaties en rapportages
bij het receptieproces in onze cultuur volledig vertekend en verwrongen
raken. Simpelweg omdat in het gedrag van vreemdelingen codes verondersteld zijn waar wij niet zomaar toegang toe hebben. De context die wij
zelf ‘meebrengen’ verschaft ons daarvoor onvoldoende (of misleidende)
aanwijzingen.
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Motivationele achtergronden van mediagebruik
Wat in de vroege discussies over media-effecten en mediërende processen vaak werd vergeten, was dat mensen een breed scala aan eigen motieven hebben om van media gebruik te maken, en ook een breed scala
aan psychologische doelen die ze daarmee willen bereiken. Deze vaststelling is vooral uitgewerkt binnen de zogenoemde ‘Uses and gratifications’- (letterlijk: gebruiken en voldoeningen) benadering. Die verwerpt
de visie waarin publieken uitsluitend als ‘passieve ontvangers’ worden
gezien. Maar hangt een visie aan, waarin ze juist als ‘actieve gebruikers’
worden gezien. Op grond van hun eerdere ervaringen ontwikkelen mensen verwachtingen over de positieve ervaringen die ze aan bepaalde
media en genres kunnen ontlenen, en zoeken die ook op (of ontlopen
daarentegen negatieve ervaringen).
Eén vroeg onderzoeksproject op dit gebied werd gedaan door McQuail, Blumler en Brown. Ze legden mensen enquêtevragen voor, om te
horen waarom ze naar bepaalde televisieprogramma’s keken. Mensen
geven bijvoorbeeld voor het kijken naar een quiz andere motieven dan
voor het kijken naar het journaal. Ze kunnen ook besluiten om een avond
of enkele uren helemaal geen televisie te kijken, en aan andere alternatieven de voorrang te geven: met elkaar praten, een boek lezen, sport beoefenen, en zo meer. McQuail bracht enkele tientallen ‘uses and gratifications’, die zo gevonden waren, later in vier groepen onder.
‘1 Informatie: dingen te weten komen over relevante gebeurtenissen en
condities in de onmiddellijke omgeving, de maatschappij en de
wereld; raad zoeken over praktische zaken of opiniekeuzes en beslissingen; het bevredigen van de nieuwsgierigheid en de algemene
belangstelling; leren en zelf-ontwikkeling; het verwerven van een gevoel van zekerheid door kennis.
2 Persoonlijke identiteit: bevestiging vinden van persoonlijke waarden;
gedragsmodellen vinden; identificatie met anderen (in de media) die
van waarde geacht worden; inzicht in zichzelf verwerven.
3 Integratie en sociale interactie: medegevoel en inzicht verwerven in de
omstandigheden van anderen; identificatie met anderen en het
ontwikkelen van het gevoel ergens bij te horen; een basis vinden voor
conversatie en sociale interactie; een substituut hebben voor levensgezellen in het echt; helpen sociale rollen te vervullen; iemand in staat
stellen in contact te treden met familie, vrienden en de maatschappij.
4 Amusement: onsnappen aan, of afgeleid worden van problemen;
ontspanning; intrinsiek cultureel of esthetisch genoegen beleven; de
tijd vullen; emotionele ontlading; seksuele opwinding.’
Het is duidelijk dat dit overzicht van mogelijke motieven voor mediagebruik en mogelijke voldoening een belangrijke aanvulling vormen op
andere benaderingen. Hoewel sommige voorstanders ertoe neigen naar
de andere richting door te slaan: door te concluderen dat er vrijwel geen
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institutionele en procedurele invloeden bestaan, en dat mensen eenvoudig ‘kiezen wat ze prettig vinden’. Daarbij gaat men dan voorbij aan het
feit dat mensen moeten kiezen uit wat aangeboden wordt, en dat het
aanbod ook meer inspeelt op bepaalde vormen van ‘gebruik en voldoening’ dan op andere. Mediaformules die in zeer hoge mate op reclame
steunen zijn bijvoorbeeld in het algemeen meer georiënteerd op consumptie, en minder op sociale kwesties en politieke controversen.
Met betrekking tot ‘de schepping van de wereld in het nieuws’ biedt de
‘uses and gratifications’-benadering belangrijke aanvullende inzichten.
Nieuws (en drama) inzake niet-westerse landen en groepen, dat
allereerst gericht is op westerse landen en groepen, speelt in op bepaalde motieven van dat publiek. Dat zoekt namelijk niet alleen ‘informatie’
over gebeurtenissen ver weg, maar bijvoorbeeld ook een positieve bevestiging van de eigen collectieve identiteit, kicks en entertainment (zie
voor een recent overzicht van deze benadering: Rosengren e.a.).
Zulke overwegingen laten ook zien waarom informatie over het gewone alledaagse ‘normale’ leven in andere culturen zo sterk ondervertegenwoordigd is: omdat de daarin besloten codes botsen met de onze.
Alleen het uitzonderlijke wordt bij gelegenheid sterk benadrukt. Ofwel in
positieve zin: door overdreven idyllische teksten en beelden over het natuurschoon en cultuurschoon in exotische streken. Ofwel in negatieve
zin: door gruwelverhalen en gruwelbeelden over rampen en conflicten.
Onze periodieke schok over de ‘vreemdheid’ van (de situatie van) anderen, hernieuwt daarbij tegelijk onze vereenzelviging met (de waarden
van) onze eigen cultuur.

Cognitieve verwerking van media‘kennis’
De cognitieve verwerking van media‘kennis’ heeft vooral betrekking op
twee aspecten: selectie en integratie. Selectie vindt niet plaats in één,
twee of drie, maar in ten minste vier verschillende stadia. Het eerste stadium is selectieve ‘exposure’ of blootstelling. Mensen zijn selectief in de
informele en formele communicatie waaraan ze zich blootstellen: op bepaalde plaatsen en tijden, aan bepaalde bronnen en boodschappen, aan
bepaalde wereldbeelden. Het tweede stadium is selectieve waarneming:
alleen bepaalde dingen worden opgenomen. Het derde stadium is selectief onthouden van ‘feiten’ en relaties. Het vierde stadium is selectief opnieuw weergeven van dingen die zijn ‘blijven hangen’. Uit Amerikaans
onderzoek van Neuman bleek dat kijkers zich gemiddeld slechts één of
twee van de twintig onderwerpen van het avondjournaal kort daarna
nog spontaan konden herinneren, en zelfs als je ze de koppen voorlegde
bleken ze de helft alweer te zijn vergeten (Bryant & Zillmann, p. 138).
Deze stadia worden steeds opnieuw doorlopen, en vaak voor vele
onderling aansluitende onderwerpen: de inpassing in – en aanpassing
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aan – het bestaande wereldbeeld wordt daardoor geïntensiveerd en versterkt. In feite gehoorzamen ze ook weer aan het drievoudige mechanisme van ‘levelling, sharpening and assimilation’ waarvan al eerder sprake
was. Dat brengt ons op het andere globale proces van cognitieve verwerking: integratie. In de loop der jaren zijn in dit verband allerlei tradities
ontstaan. Ik beperk mij tot de belangrijkste: de attributietheorie en de
cognitieve psychologie.
Allereerst de zogenaamde attributietheorie, die zich vooral bezighoudt met de manier waarop wij aan anderen en onszelf motieven toeschrijven, voor opvattingen en gedrag. Eén uitkomst is dat we falen van
onszelf vaak wijten aan de omstandigheden en falen van anderen aan
hun intrinsieke kenmerken. Terwijl we succes van onszelf daarentegen
juist vaak toeschrijven aan onze eigen kenmerken en dat van anderen
aan de omstandigheden. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor het internationale en interculturele nieuws. Dit alles wil ook zeggen dat we
ons eigen ego en ons eigen zelfrespect beschermen: zowel als individu
alsook als collectief. (We komen in het conclusiehoofdstuk nog terug op
het hiermee samenhangende concept van etnocentrisme.)
De meest relevante hedendaagse traditie inzake integratie is de zogenoemde cognitieve psychologie. Eerder stelde de behavioristische traditie (die lange tijd overheersend was) dat psychologen zich moesten
beperken tot de analyse van openlijk gedrag en niet moesten speculeren
over innerlijke processen. Maar sinds de opkomst van computers is daarin verandering gekomen. De cognitieve psychologie is zich nu juist gaan
storten op de ontwikkeling van ‘kunstmatige intelligentie’, op simulatiemodellen van ons brein. Het begrip ‘schemata’ werd geïntroduceerd, dat
betrekking heeft op ‘minisystemen waarmee een individu een gebeurtenis internaliseert, structureert en betekenis geeft’. Het begrip ‘scripts’
werd geïntroduceerd. De scripts zouden ons helpen onze kennis over bepaalde routinehandelingen te organiseren. Als ik zeg ‘pak een stoel’, dan
weet iedereen uit mijn eigen cultuur wat daarmee bedoeld wordt, maar
iemand uit een andere (bijvoorbeeld stoelloze) cultuur niet.
De gevolgen van al deze cognitieve theorieën voor ‘de schepping van
de wereld’ zijn vérreikend. Ten eerste zullen we ons slechts selectief
blootstellen aan informatie over andere culturen (en die ook selectief
waarnemen, onthouden en weergeven). Ten tweede zullen we deze proberen in te passen in configuraties die voor onszelf betekenis hebben.
Denk aan de opmerking die altijd wordt toegeschreven aan de Franse
koningin Marie Antoinette: als het volk geen brood heeft, waarom eet
het dan geen cake? (In feite was die zinsnede overigens al in de veel
oudere Confessions van Rousseau aan ‘een prinses’ toegeschreven.)
Ten derde zullen we proberen onszelf, onze groep en onze voorvaderen
niet snel de schuld geven voor de slechte omstandigheden waarin anderen verkeren. Als er wijdverspreide armoede in de wereld is, zijn we
graag bereid daar iets aan te helpen doen; maar het denkbeeld dat die op
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de een of andere manier te maken heeft met onze eigen rijkdom is onaanvaardbaar. Ten vierde zullen we dergelijke denkbeelden organiseren
in samenhangende ‘scripts’ over realistische en absurde vormen van
sociale verandering. Bijvoorbeeld door liefdadigheid en ontwikkelingshulp, maar niet door ingrijpende veranderingen in prijzen en handelsvoorwaarden van agrarische en minerale grondstoffen. Op die manier
ontwikkelen we actief ‘begrip’ voor bepaalde acties en ‘onbegrip’ voor
andere.
De angst voor verder islam-terroroisme
Op 5 oktober was de eerste man aan anthrax overleden. De autoriteiten in
Florida hadden in de eerste week daarna 100 telefoontjes over verdacht poeder gemeld. Maar de burgemeester van New York meldde op 14 oktober
al 100 van zulke telefoontjes per dag. Koppen in de New York Times hadden
het over wijdverbreide ‘Angst en verwarring’, in de Washington Post over
‘Besmettingspaniek en bangmakerij’. De fbi meldde halfverwege de maand
al 2.300 van zulke incidenten, maar het overgrote merendeel bleek vals alarm
of een misplaatste grap. Bijvoorbeeld een man die de echtscheidingsadvocaat
van zijn vrouw, of jongeren die een schoolhoofd angst wilden aanjagen.
Op 18 oktober meldden persbureaus al poederpaniek uit heel Europa: van
Scandinavië tot aan de Balkan. Uit Duitsland werden al in het begin 100 incidenten gemeld, uit de stad London later 500, uit Frankrijk in één week 1.000.
Een kop in Le Figaro had het over een ‘Psychose zonder grenzen’. Ook al nam
het aantal poederbrieven daar in enkele dagen met 90% af, nadat de eerste
strenge straffen waren bekendgemaakt. Ook Oost-Europa was in rep en roer.
In Moskou meldde een meerderheid van 2.200 bellers naar een radiostation
dat ze bang waren voor besmetting. Andere ‘getroffen’ landen waren Cyprus,
Israël, Zuid-Afrika, Bolivia, Japan.
De bangmakerij raakte dus miljarden mensen in de hele wereld, werd begeleid door allerlei kleinere massapsychologische verschijnselen en droeg op
zijn beurt bij tot allerlei grotere massapsychologische verschijnselen. Bijvoorbeeld de polarisatie tussen (een deel van) de Atlantisch-christelijke en de
Arabisch-islamitische wereld; en de rush naar een surveillancemaatschappij.
Of de tendens naar een recessie in de vs, en het dreigende bankroet van sommige Zuid-Amerikaanse landen. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze
processen gekenmerkt kunnen worden door grote onevenredigheid, en niet
gehoorzamen aan het bekende adagium ‘meten is weten, is voorspellen, is beheersen’.
Uit: Jaap van Ginneken, ‘Alleen chaostheorie kan angst bezweren’. In: Folia, weekblad van
de Universiteit van Amsterdam, 2 nov. 2001.

Categorisering en stereotypering
Al lang vóór de ontwikkeling van de computer vermoedden psychologen
dat de werking van het brein goeddeels gebaseerd was op beginselen van
mentale efficiency: eenvoudige opslag, makkelijk terugzoeken, en zo
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Bij het begin van de Amerikaanse interventie in Afghanistan brak er wereldwijd een
paniek uit over de geheimzinnige besmettingen met miltvuur. (Landelijke kwaliteitskranten, 12-13 oktober 2001).
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meer. Terwijl de wereld daarbuiten vaak ‘in werkelijkheid’ wordt gekenmerkt door glijdende schalen, proberen onze hersens hierbinnen die
vaak op te hakken in onderscheiden categorieën, of zelfs in duidelijke
dichotomieën. Bovendien zijn die vaak onderling gerelateerd aan een
beperkt aantal betekenisdimensies (zoals blijkt uit het zogenoemde
‘semantische differentiaal’-onderzoek van Charles Osgood en anderen).
Breedtegraden en kleuren worden dus niet alleen vaak teruggebracht tot
eenvoudige tegenstellingen zoals Oost-West en wit-zwart (zoals we in de
Inleiding al zagen), maar vaak ook gerelateerd aan basisoordelen zoals
goed-slecht.
De belangrijkste sociale dimensie is die van Ik/Wij tegenover Zij. Het
gehanteerde criterium kan verschillen: de ene keer gaat het over leeftijd
of geslacht, de andere keer over nationaliteit, etniciteit, taal, klasse, opleiding. Ons gevoel van identiteit is in feite het produkt van tientallen
van dergelijke categoriseringen die we hebben gecombineerd en geïnternaliseerd: in de loop van de socialisatie en allerlei sociale praktijken, en
aan de hand van betekenissystemen zoals taal. In dit licht gezien wordt
identiteit ook gedefinieerd door wat we ‘alterniteit’ kunnen noemen. Dat
wil zeggen: ons gevoel van wat en wie we zijn wordt tegelijk gedefinieerd
door wat of wie we niet zijn, niet willen zijn, door wat en wie De Anderen
zijn. We definiëren en herdefiniëren onszelf dus voortdurend met betrekking tot in-group en out-group.
Het vóórkomen van categoriseringen en stereotypen (die Lippmann
als ‘beelden in ons hoofd’ omschreef), het vóórkomen van generalisaties
en discriminatie op grond daarvan is dan ook in wezen een universeel
fenomeen, dat niet ‘weggewenst’ kan worden door morele verontwaardiging alléén. Door meer inzicht kunnen we echter proberen de nadelige
kanten daarvan terug te dringen. In onze omgang met De Anderen zijn
we allemaal geneigd om in een flits van een seconde drie oordelen ineens te vellen. Het eerste oordeel is de constatering van een verschil, bijvoorbeeld in gedrag. Het tweede oordeel is een (poging tot) interpretatie daarvan, een raden naar de oorzaken daarvan. Het derde is een
waardeoordeel, in termen van goed of slecht. Het probleem in de omgang met andere culturen is dat deze drie oordelen daarbij vaak imploderen tot één snel-oordeel.
Vanuit het simpelweg vaststellen van een verschil belanden we al snel
bij een waardeoordeel daarover. We meten het gedrag van die andere
groep intuïtief af aan ons eigen gedrag, en vellen daarbij meteen een oordeel of het beter of slechter is. Als we die andere manier van doen ‘beter’
of zelfs ‘gelijkwaardig’ zouden vinden, zou dit onze eigen ‘way of life’ en
zelfs ons positieve zelfbeeld immers in gevaar kunnen brengen. Als we
die andere manier van doen daarentegen ‘minderwaardig’ vinden, wordt
de status quo gered of zelfs versterkt. Het is niet moeilijk te raden welke
van de twee opties meestal de overhand krijgt.
Zulke snelle oordelen over anderen zijn nog makkelijker te maken
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wanneer ze kunnen aanknopen bij duidelijke uiterlijk waarneembare
verschillen: in geslacht of leeftijd, ‘ras’ of nationaliteit. Het ‘andere’
lichaam is daarbij bovendien vaak gehuld in ‘andere’ kleding. In al die gevallen hoeven we niet eens een gesprek aan te knopen om al een oordeel
vooraf – een vooroordeel – klaar te hebben. Er is daarbij echter één duidelijk verschil. Met bepaalde van deze groepen, bijvoorbeeld die naar geslacht of leeftijd verschillen, zullen we vrijwel per definitie dagelijks interacteren – en vaak in positieve zin. Met andere van deze groepen,
bijvoorbeeld die naar ‘ras’ en nationaliteit, hebben we daarentegen vaak
heel weinig rechtstreeks contact – dat bovendien vaak gemedieerd is in
negatieve zin. Daarom neemt het vooroordeel over etnische anderen
vaak nóg virulentere vormen aan.
Als er een voorgeschiedenis bestaat van een soort confrontatie tussen
verschillende volkeren, kunnen negatieve beelden zich daar makkelijk
mee vullen en voeden, en een soort ‘self-fulfilling prophecy’ worden die
tot nieuwe conflicten aanleiding geeft. Dit geldt bijvoorbeeld vaak voor
buurlanden, waartussen stof tot wrijvingen volop ligt opgetast: over minderheden over en weer, over grenzen, over bondgenootschappen in het
verleden en heden. Het geldt bijvoorbeeld ook vaak voor vroegere kolonisten en vroeger gekoloniseerden, die elkaar over en weer verwijten
maken. Als de politieke wil sterk genoeg is, blijkt men dergelijke antagonismen echter ook relatief gemakkelijk weer te boven te kunnen komen.
Kijk naar de hereniging van de vs na de burgeroorlog, de eenwording van
Europa na twee bloedige wereldoorlogen, de omwisseling van de bondgenootschappen met de Sovjet-Unie en Japan tijdens de Koude Oorlog.
Ondertussen blijven iemands ‘liefde voor het eigen land’ en de ‘haat
tegen de grote vijand’ een van de meest fundamentele mechanismen
die ten grondslag liggen aan ons gevoel van individuele en collectieve
identiteit. Ze worden vaak spontaan geproduceerd en gereproduceerd,
binnen de formele en informele communicatie van iedere groep of land.
Deze mechanismen versterken de sociale en de psychologische samenhang, en maken een splitsing mogelijk tussen positieve en negatieve gevoelens. De eerste worden goeddeels gereserveerd voor de eigen groep
of het eigen land, de laatste worden geprojecteerd op De Anderen. Dit
manicheïstische wereldbeeld raakt meestal vanzelf geactiveerd en geïntensiveerd, zodra een gewelddadige confrontatie eenmaal onderweg is
(zie o.m. Keen).
We lijken altijd vijanden nodig te hebben. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor ‘de schepping van de wereld in het nieuws’. Na de ineenstorting van het communisme in de eerste wereld zijn we onze aartsvijanden in de tweede wereld voorlopig kwijtgeraakt, en zoekt men
tastend naar verschillende groepen binnen de derde wereld om deze rol
over te nemen. Dat kunnen ‘oneerlijke’ concurrenten uit Oost-Azië zijn,
‘drugskartels’ uit Latijns-Amerika, Arabische terroristen of moslim-fundamentalisten. We hebben bijvoorbeeld een snelle opeenvolging van
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aartsvijanden in het Midden-Oosten gezien: Nasser, Kadhafi, Khomeiny,
Saddam Hoessein en vele kleinere grootheden. Eén auteur spreekt in dit
verband over ‘the monster of the month’. Het gaat er hierbij niet om of de
betreffende leiders en regimes wel of niet veroordelenswaardig waren of
zijn. Het gaat erom dat we dergelijke boemannen nodig lijken te hebben,
en er ‘surplus evil’ op projecteren. Terwijl omgekeerd maar heel zelden
erkend wordt dat niet-westerse leiders, groepen en landen vanuit een
andere visie en legitieme belangen kunnen botsen met westerse landen.

Cultiveringseffecten van de media
Veel onderzoek naar effecten van massamedia is van het traditionele,
zogenoemd kwantitatief-empirische, type. Daarbij wordt vaak impliciet
verondersteld dat de belangrijkste kenmerken van een boodschap
onmiddellijk en ondubbelzinnig aan de oppervlakte daarvan zichtbaar
zijn. Die kunnen dan makkelijk worden vastgesteld, gecodeerd door
‘inhoudsanalysten’ afkomstig uit een bepaalde cultuur of subcultuur.
Daarbij wordt vaak ook impliciet verondersteld dat eventuele effecten
makkelijk kunnen worden vastgesteld door ‘meting’ van de opinies en
attitudes van een publieksgroep, vóór en na de blootstelling aan zo’n
boodschap. Sterker nog: als op deze manier geen effecten kunnen worden vastgesteld, neemt men eenvoudig aan dat er ‘dus’ geen effecten
waren.
Een probleem is natuurlijk dat er een groot aantal onderwerpen is
waarover het publiek nauwelijks over andere informatie beschikt, vooral als het om ‘ver weg’ of ‘lang geleden’ gaat. We hebben daar nauwelijks
directe ervaring mee, maar goeddeels slechts gemedieerde informatie:
afkomstig uit onderwijs, wetenschap, media en andere domeinen die de
werkelijkheid ‘valideren’. Natuurlijk speelt de conversatie met anderen
ook een rol. Dat kunnen ouders, familieleden, buren, vrienden, kennissen zijn. Of zelfs professionals: geestelijken, politici, collega’s. Maar zij
ontlenen hun ‘rasters’ over deze onderwerpen op hún beurt ook goeddeels aan gemedieerde informatie.
Eén manier om hiermee om te gaan is te stellen dat de effecten van afzonderlijke mediaboodschappen inderdaad meestal minimaal en haast
subliminaal zijn (onder de waarnemingsdrempel). Maar dat de voortdurende herhaling ervan in allerlei verschillende vormen, door verschillende bronnen en media, wel degelijk verschil maakt. Dergelijke denkbeelden zijn onder meer uitgewerkt in de zogenoemde ‘cultural indicators’-benadering of cultivatietheorie, die met name door George Gerbner
ontwikkeld is, in een lange reeks onderzoekingen, artikelen en hoofdstukken in boeken.
Door een combinatie van ‘inhoudsanalyse’ van boodschappen (merendeels van de grote omroepen) en publieksonderzoek (vooral in
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de vs) hebben Gerbner en zijn collega’s onderzoek gedaan naar het
voortdurend bevorderen (of wegpoetsen) van bepaalde wereldbeelden
– vooral door commerciële televisie aldaar. Zij onderzochten de aanwezigheid en representatie van mannen en vrouwen, van jongeren en
ouderen, van de etnische ‘meerderheid’ en etnische ‘minderheden’, van
hoger en lager geplaatsten in tv-programma’s, en kwamen tot de conclusie dat de rolverdelingen vaak nogal stereotiep waren. Ze keken bijvoorbeeld ook naar aantallen en soorten gewelddaden, naar de kenmerken
van ‘good guys’ en ‘bad guys’, naar daders en slachtoffers daarbij.
Ze vergeleken de opvattingen van ‘lichte’ en ‘zware’ kijkers, en vonden
dat zware (d.w.z. veel-)kijkers meer stereotiepe opvattingen hadden
over verschillende geslachts- en leeftijdsgroepen, over etnische en professionele groepen. Vroeg onderzoek stelde dat zware kijkers (zoals
alleenstaande armere vrouwen) de hoeveelheid geweld in de maatschappij sterk overschatten, en ook hun kansen om daar slachtoffer van
te worden. Signorielli heeft de resultaten van het cultivatie-onderzoek
op verschillende terreinen bekeken, onder meer op het gebied van gezondheidsproblemen en gezondheidsadviezen en gezondheidsprofessionals. Er is bijvoorbeeld een aanzienlijke literatuur over de stereotiepe
uitbeelding van chirurgen, doktoren en verpleegsters in romans, films en
series.
Wel zijn er verschillende bezwaren tegen deze benadering aangevoerd. Volgens sommige critici hebben zij niet kunnen bewijzen dat het
de stereotiepe beelden zélf waren die tot de stereotiepe opvattingen leiden. Volgens andere critici ging de cultivatietheorie wel goeddeels op
voor de grote (informatie-)ongelijkheden in de vs en de commerciële
televisie daar, maar niet voor de kleinere (informatie-)ongelijkheden in
de eg en de publieke televisie hier (zie bijv. Bouwman; Wober & Gunter).
Door de snelle invoering en verbreiding van commerciële televisie op het
Europese continent in de laatste jaren, en de geleidelijke aanpassing van
publieke televisie aan dezelfde programmeerstijl (tenminste in prime
time), zou deze kritiek echter al snel achterhaald kunnen worden. Al met
al blijft de cultivatietheorie mijns insziens een nuttige conceptualisering
van mogelijke lange-termijneffecten.
De implicaties ervan voor ‘de schepping van de wereld in het nieuws’
zijn legio. Enerzijds hebben we gezien dat westerse verslagen over nietwesterse landen er op allerlei manieren toe neigen stereotiep te zijn. Niet
door een gebrek aan energie of intellect van journalisten, maar omdat zij
op honderd-en-één manieren gebonden zijn aan hun eigen instituties en
culturen. Je kunt je daaruit namelijk niet zomaar losmaken met goede
bedoelingen alleen. Anderzijds zijn ook de opvattingen over ontwikkeling en onderontwikkeling, over oorsprong en gevolgen ervan, in hoge
mate etnocentrisch: radicaal andere opvattingen worden ook bij ons
slechts sporadisch gehoord en gedocumenteerd. Daar is echter geen eenvoudige oplossing voor.
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Feit en fictie in Hollywood-docudrama
De effecten van welomschreven ‘feitelijke’ nieuwsberichten worden
verder voor een belangrijk deel gemedieerd en gemodificeerd door de
effecten van de bredere fantasieverhalen die binnen een cultuur leven.
Televisienieuws sluit bijvoorbeeld aan bij documentaires en dramatiseringen, die archaïsche beelden cultiveren over ‘ver weg’ en ‘lang geleden’.
Televisiefilms leveren tegenwoordig de belangrijkste bijdrage aan ons
gevoel voor aardrijkskunde en geschiedenis, voor internationale en interculturele verhoudingen. Ons beeld van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis (vooral ook die van vóórdat foto- en filmcamera’s
gemeengoed werden), stamt steeds meer uit Hollywood-achtige ‘reconstructies’, in plaats van uit de saaie lessen op school. Maar deze reconstructies zijn allemaal op de een of andere manier vertekend (zie ook:
Winston).
De vs zijn veruit de grootste producent van dergelijke ‘feitelijke’ of fantasiefilm in de wereld. Entertainment in de vs is de industrietak daar met
het één na grootste handelsoverschot (na de vliegtuigindustrie). Tachtig
procent van de tv-programma-export in de wereld komt uit de vs (en de
helft daarvan gaat naar West-Europa). Tachtig procent van de bioscooprecettes in de eg en zestig procent van de tv-films zijn Amerikaans. Op dit
punt aangekomen is het daarom nuttig iets uitvoeriger stil te staan bij de
werkelijke randvoorwaarden waaronder dergelijke produkties worden
gemaakt.
De vs zijn een maatschappij van rechtszaken: er is altijd een dreiging
van aanklachten, klachten en ‘negatieve publiciteit’. De grote omroepen
leggen daarom scripts en beelden vaak eerst voor aan hun advocaten, die
de grenzen bewaken van een Least Objectionable Programming (een
programmering waartegen de minste bezwaren kunnen worden gemaakt). Deze vrees om iemand op de tenen te gaan staan is echter het
grootst ten aanzien van machtige enkelingen, instellingen en bedrijven
in het binnenland; en eventueel bij de bondgenoten. Er bestaat echter
nauwelijks een dergelijke terughouding ten aanzien van groepen in de
tweede of derde wereld, waarmee men immers ‘niets te maken’ heeft, en
die als vreemd of vijandig worden gedefinieerd. Daarover kan soms straffeloos allerlei onzin worden verkondigd.
Deze algemene tendens heeft invloed op belangrijke televisienieuwsreportages, die bijvoorbeeld onder Amerikaans toezicht worden geproduceerd en wereldwijd geëxporteerd. Maar op andere terreinen zijn deze
‘censuur en propaganda’ minstens net zo sterk. Bijvoorbeeld het gebied
van ‘faction’: een mengeling tussen ‘fact’ en ‘fiction’, van dramadoc (gedramatiseerde documentaires) of docudrama (documentair drama). Dat
kan ofwel een schijnbaar zorgvuldige reconstructie zijn van wat er volgens de beste bronnen ‘feitelijk gebeurd’ is, ofwel een zeer vrije interpretatie van wat ‘ook had gekund’ (en vaak een beter en aanvaardbaarder
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verhaal oplevert). Het belangrijkste is dat er pakkende versies van historische gebeurtenissen gemaakt worden. Die spelen vervolgens een grote
rol bij het integreren van nieuwe actuele informatie in onze collectieve
fantasieën.
Het is belangrijk ons daarbij te realiseren dat het merendeel van de
goed gemaakte grote ‘faction’-produkties (die voortdurend over de hele
wereld uitgezonden en herhaald worden) oorspronkelijk bedoeld waren
om op prime time door de grote Amerikaanse networks te worden uitgezonden. In dit geval betekent dat niet alleen dat ze aanvaardbaar moeten
zijn voor een groot Amerikaans publiek, maar ook voor de grote Amerikaanse sponsors. In de vs betaalt een sponsor niet alleen voor de dertig
of zestig seconden dat spots steeds worden uitgezonden, maar is zich geleidelijk aan medeverantwoordelijk en mede-aansprakelijk gaan voelen
en maken voor het hele programma daaromheen. Als de film ‘onaanvaardbaar’ is voor de grootste sponsors, gaat die niet door of wordt verplaatst naar minder bekeken uren. Veel van de documentaires en drama’s die ons worden gepresenteerd als een ‘juiste weergave’ van ‘ware
gebeurtenissen’ zijn dan ook door grote bedrijven en hun reclamebureaus gecensureerd. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren.
In zijn studie The sponsor haalt mediadeskundige Erik Barnouw (pp.
53-54) de onderdirecteur van een groot reclamebureau aan, die in de begintijd van de televisie moest getuigen voor de Federal Communications
Commission, een toezichtsorgaan. Hij had een grote gasmaatschappij als
klant, en ze zouden een docudrama ‘sponsoren’ over de historische
rechtszaak in Neurenberg tegen nazi-oorlogsmisdadigers. Hij getuigde:
‘Toen we het script doorliepen, viel ons op dat er op een half dozijn plaatsen naar gas werd verwezen in verband met de gaskamers. Iemand had
dat alleen maar over het hoofd gezien... we stelden het aan de orde bij
cbs en ze zeiden dat ze het woord ‘‘gas’’ zouden verwijderen.’ De onderdirecteur van het nog grotere reclamebureau McCann Erikson stelde de
commissie echter bij een andere gelegenheid gerust met de woorden: ‘In
feite zijn er erg weinig gevallen geweest waarbij we een veto moesten uitspreken, omdat de betrokken producenten en schrijvers zich normaal gesproken erg goed bewust zijn van wat wel of niet acceptabel is.’
In zijn boek The media monopoly haalt Ben Bagdikian (pp. 158-159)
een ander fcc-onderzoek aan, ten tijde van de groeiende Amerikaanse
betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam. Daarin kwamen de politieke
‘richtlijnen’ aan de orde die op dat moment gehanteerd werden door
Procter & Gamble: de grootste adverteerder van de vs en van de wereld.
Daarin stond: ‘Waar het gepast lijkt, moeten de karakters in drama’s van
Procter & Gamble [d.w.z. waarbij p&g adverteert] in hun denken en handelen een erkenning en aanvaarding van de wereldsituatie tot uiting
brengen, hoewel onze schrijvers de ‘‘gruwel’’aspecten moeten minimaliseren als het over oorlog gaat. De schrijvers moeten zich laten leiden
door het feit dat elke scène die een negatieve invloed heeft op het moreel
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van het publiek onaanvaardbaar is. Mensen in uniform mogen niet als
grote boeven worden voorgesteld, of als betrokken bij enigerlei criminele
activiteit.’ De richtlijnen zeiden ook: ‘Er mag geen enkel materiaal in ook
maar één van onze programma’s voorkomen dat op de een of andere manier de opvatting aanmoedigt dat het zakenleven koud is, zonder scrupules en zonder enigerlei gevoel of geestelijke motivatie. Als een zakenman
als boef wordt opgevoerd, moet duidelijk gemaakt worden dat hij niet representatief is, maar net zo verfoeid wordt door zijn medezakenlieden
als door andere leden van de maatschappij.’ In principe wordt een groot
deel van wat op de Amerikaanse televisie aan drama wordt getoond (en
daarmee ook een groot deel van wat in Nederland en elders wordt getoond) nog steeds gemaakt onder dergelijk streng ideologisch toezicht.
In zijn studie Inside prime time laat Todd Gitlin zien hoe de meest
succesvolle series tegenwoordig worden geproduceerd. Eén hoofdstuk
gaat specifiek over ‘movies of the week’ en over docudrama. Het stelt vast
dat de meeste historische en sociale problemen vanuit een Amerikaans
politiek ‘mainstream’-standpunt moeten worden weergegeven, om aanvaardbaar te zijn voor de networks. Leuke of onderhoudende zwarten
zijn bijvoorbeeld lang aanvaardbaar geweest, maar ideologen zoals
Malcolm X werden ongeschikt geacht voor prime time tv (zolang ze niet
vele jaren dood en begraven waren).
De vrouw die bij nbc over de miniseries ging, zei daarover: ‘Ik geloof
niet dat je niet een dramatische show over een zwarte kunt doen, maar ik
denk dat je waarschijnlijk niet nog eens Martin Luther King zou doen. Je
zou waarschijnlijk het verhaal van Josephine Baker doen met Diana
Ross, omdat zoiets het waarschijnlijk beter zou doen.’ Ze voegde eraan
toe dat ze had overwogen om Sally Hemmings te ‘doen’, de zwarte slavin
die de maîtresse was van de vroege Amerikaanse president Thomas
Jefferson, maar dat dit waarschijnlijk onmogelijk zou zijn gebleken (zie
ook: Nederveen Pieterse, 1992; Shohat & Stam e.a.). De serie ‘Roots’ was
de eerste maal in de tv-geschiedenis dat het lijden van de zwarte slaven
nadrukkelijk in een prime time tv-serie aan de orde kwam. De serie ‘Holocaust’ deed hetzelfde met betrekking tot de massamoord op joden in
nazi-Duitsland. Maar beide waren typisch gepolijste Hollywood-versies
van grote historische tragedies.
Nimmo en Combs constateerden in Mediated political realities (p. 85)
dat de eerstgenoemde serie zowel bij zwarten als bij blanken een groot
succes was. Maar daartoe was deze serie ook op een heel bepaalde manier in elkaar gestoken: ‘Het panorama van Roots plaatste het kwaad in
het verleden, en hoop en rechtvaardigheid in heden en toekomst. Het
bood zwarten een mythe van het paradijs, toen Kunta Kinte werd weggerukt uit zijn vreedzame dorp in een idyllische setting in Afrika. Losgemaakt uit hun Afrikaanse Droom raakten de zwarten ongewild meegesleept in het spektakel dat hen uiteindelijk invoegde in de Amerikaanse
Droom. Zowel zwarten als blanken werd op die manier verzekerd dat in-
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dividuele heldhaftigheid en familiaal doorzettingsvermogen onderdrukking en armoede te boven konden komen. Door de manier waarop het
verschillende stereotiepe blanke racisten – slavenhouders en [Klu Klux]
Klansmen – afschilderde, suggereerde de miniserie dat racisme de fout
was van individuele schurken en niet van het systeem zelf. Zo werden
blanke schuldgevoelens gelenigd.’ Niet alleen het verleden raakt systematisch gecorrigeerd en bijgewerkt doordat bepaalde zaken op een bepaalde manier op de voorgrond worden gehaald, en andere weggewerkt.
Hetzelfde geldt voor hedendaagse voorbeelden: uiteenlopend van Hiroshima tot de Cuba-crisis.
Iets dergelijks geldt voor de manier waarop onze life-styles in series en
films verschijnen. Decennialang moest roken in films uitdrukkelijk geassocieerd worden met gezondheid en glamour, en iedere verwijzing naar
ziekte of paupers achterwege blijven. Barnouw citeerde (op p. 55) een
getuigenis voor de Federal Communications Commission van de onderdirecteur van Ted Bates, opnieuw een zeer groot reclamebureau. ‘Eén bedrijf maakte een filtersigaret, en de richtlijnen daarvan benadrukten dat
de schurk sigaretten-zonder-filter moest roken... Terwijl de maker van de
sigaret-zonder-filter erop stond dat de schurk een filtersigaret rookte.
Het klinkt belachelijk, maar dat is het helemaal niet.’ Bagdikian haalde
op zijn beurt (op p. 160) de getuigenis aan van de onderdirecteur van een
geneesmiddelenfirma. Die zei dat ze een show weigerden (d.w.z. er niet
bij wilden adverteren) ‘als er een scène in voorkwam waarin iemand zelfmoord pleegde door een flesje pillen in te nemen’. Het is van belang om
hierbij stil te staan omdat het opnieuw laat zien dat zowel fact als fiction
op prime time tv op allerlei onzichtbare manieren bijgestuurd worden.
In haar boek Mediaspeak haalt Donna Woolfolk Cross (op pp. 89 en
94) een enquête aan die ooit gedaan werd onder de drieduizend leden
van de Amerikaanse bond van scenarioschrijvers, het Writers Guild. ‘Van
de ondervraagde schrijvers zei 86% dat ze uit eigen ervaring hadden gemerkt dat censuur bestond bij ‘‘amusements’’programma’s’. Er is een algemene regel dat vrijwel alle consumentenproducten in vrijwel alle Amerikaanse tv-films en series zo ‘glamorous’ mogelijk moeten worden
getoond, en dat mogelijke negatieve scènes (bijvoorbeeld longkanker of
rijden onder invloed) zoveel mogelijk vermeden moeten worden. De
meeste zijn dan ook gesitueerd in een upper middle-class milieu van
‘conspicuous consumption’, en vermijden lower-class personages en de
gewone werkomgeving. In het algemeen zijn mainstream-tv-films allereerst afgestemd op de blanke kijker. Ten minste één van de hoofdrollen
moet een sympathieke blanke zijn, en het hele verhaal moet liefst vanuit
diens perspectief gepresenteerd worden. Er zijn enkele uitzonderingen,
maar die zijn vaak gericht op een specifiek deelpubliek.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor films die in eerste instantie voor de
bioscoop zijn gemaakt. Als ze over koloniale tijden gaan of over de zwarte
emancipatie, dan is er vrijwel altijd een blanke hoofdrol. Anders stuit de
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financiering op problemen, omdat de meest koopkrachtige publieksgroepen in de westerse wereld nu eenmaal blank zijn. In vroeger tijden werden de niet-blanke sprekende rollen zelfs gespeeld door blanke acteurs
met extra schmink en make-up, terwijl alleen de massa’s figuranten werkelijk ‘kleurlingen’ waren. Dit grondpatroon werkt tot op de huidige dag
door. Er zijn uitzonderingen, maar het zijn er niet veel.
In zijn boek over documentair drama True stories, stelt Derek Paget (p.
152 e.v.) ook vast dat vrijwel alle (!) grote ‘Vietnam’-films, die de laatste
decennia door bioscopen en tv-stations over de hele wereld getoond zijn,
het oorlogstrauma allereerst laten zien door de ogen van jonge, blanke
Amerikaanse mannen: hoewel die slechts rond één (!) procent van de
dodelijke slachtoffers uitmaakten. Ouderen, zwarten, Vietnamezen en
vrouwen komen daarin slechts in bijrollen voor – hoewel zij het meest
van de oorlog te lijden hadden. Slechts de laatste jaren is er een enkele
uitzondering gekomen.
Op soortgelijke wijze staat het perspectief van etnische minderheden
en overzeese volkeren vrijwel nooit centraal in grote speelfilms uit Hollywood, of elders uit Amerika en Europa.
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11 Conclusie
de onzen en ‘de hunnen’

‘De business van Amerika – een van de meest onvervalste, meest
noodzakelijke en meest achtenswaardige businesses – is het
produceren van de illusies die ons bewustzijn overstromen.
Ik denk niet alleen aan reclame en public relations en politieke
retoriek, maar aan alle activiteiten die verondersteld worden
ons te informeren, gerust te stellen, te verbeteren, op te voeden
en te verheffen: het werk van onze beste journalisten, onze meest
ondernemende uitgevers, onze meest energieke fabrikanten
en handelaren, onze succesvolste entertainers, onze beste
wereldreisgidsen, onze meest invloedrijke leiders op het gebied
van buitenlandse betrekkingen.
Iedere poging om onze buitensporige verwachtingen te
bevredigen maakt ze eenvoudig nog buitensporiger, en maakt
onze illusies nog aantrekkelijker. Het verhaal hoe onze illusies
gemaakt worden – ‘‘het nieuws achter het nieuws’’ – is het meest
interessante nieuws ter wereld geworden.’
Daniel Boorstin, The image –
A guide to pseudo-events in America, p. 5.
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In de loop van dit hele boek zijn er allerlei verschillende mechanismen
aan de orde geweest, die onbedoeld invloed uitoefenen op het internationale nieuws. Nieuws maakt bepaalde dingen expliciet, maar laat
andere dingen impliciet: het laat zich onvermijdelijk leiden door
opvattingen over wat onverwacht, buitengewoon en abnormaal is. Kleine vormen van culturele deviantie kunnen tot grote vormen van morele
paniek leiden. Omdat de grootste en rijkste transcontinentale mediaorganisaties afkomstig zijn uit de grootste en rijkste westelijke landen,
laten zij zich bij hun selectie en interpretatie allereerst leiden door de
preoccupaties van die landen en publieken. Het feit dat ze steeds meer
commercieel georiënteerd zijn, speelt daarbij ook een rol.
Westerse journalisten zijn niet alleen gesocialiseerd door hun cultuur,
maar ook in hun professie en organisaties. Hun nadrukkelijke oriëntatie
op schijnbaar neutrale criteria heeft allerlei perverse neveneffecten. De
obsessie met tijd maakt ze bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de allergrootste nieuwsgaringsorganisaties. De visies van ‘structureel marginalen’ en ‘radicale alternatievelingen’ worden zo vaak stilzwijgend buitengesloten. De fixatie op gebeurtenissen in plaats van processen, op
mensen in plaats van systemen, maakt dat ze een heel specifiek raster
over de realiteit leggen. Ondanks alle nadruk op actualiteit, is veel
nieuws trouwens toch gepland, routineus en verwacht.
Het ‘nieuwsnet’ dat om de wereld gespannen is, kent heel ongelijke
mazen. De centra van sommige wereldsteden worden gecoverd door duizend buitenlandse correspondenten, terwijl hele continenten elders het
met veel minder moeten doen. Dit heeft invloed op het nieuws dat vergaard wordt, de zienswijzen die daarin vertegenwoordigd zijn en het wereldbeeld dat mede daardoor dominant is. Taal is daarbij geen ‘spiegel’
van de werkelijkheid, maar een betekenissysteem op zichzelf. De keuze
van woorden, de bouw van zinnen, de inrichting van verhalen lijkt vanzelfsprekend voor de journalist en het publiek: maar vaak wordt vergeten dat andere benaderingen ook mogelijk waren, met andere implicaties. Hetzelfde geldt voor de selectie van beelden, de montage van
sequenties, de mise-en-scène van programma’s.
Maar zelfs als de berichtgeving zélf fundamenteel anders was, dan
nog zouden wij er zélf vaak toe neigen haar bij de receptie in onze eigen
termen te vertalen: door haar in onze vooraf bestaande categorieën te
persen, door haar te bediscussiëren met anderen. Mediabeelden van de
verre buitenwereld worden zo herhaald onderworpen aan ‘levelling,
sharpening and assimilation’. Elk van de voorafgaande negen hoofdstukken had wel een half dozijn paragrafen waarin een dozijn verschillende
mechanismen aan de orde kwamen. Alles bij elkaar zijn er wel 101 verschillende mechanismen. Hoewel die elk voor zich misschien maar ‘1
procent’ verschil maken, maken ze dus alles bij elkaar meer dan honderd
procent verschil. Vooral omdat het merendeel in dezelfde richting werkt:
ze bevestigen de vóóronderstellingen die we al over de wereld hadden.
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Het hier gepostuleerde ‘Burda-model’ benadrukt dat de ‘wereldwijde
werkelijkheid’ die we als vanzelfsprekend aannemen slechts één van de
vele werkelijkheden is die je zou kunnen onderscheiden en onderbouwen. Vanuit andere (sub)culturen en andere ideologieën ziet de wereld
er heel anders uit, en die zijn niet bij voorbaat slechter (of beter) dan de
onze. Toch zijn het voortdurend dezelfde patronen die worden benadrukt en worden andere visies over het hoofd gezien. Zo gezien leven we
eigenlijk al lang vóór de veelgeroemde multimedia-revolutie in een ‘virtuele realiteit’: een internationale en interculturele ‘werkelijkheid’ die als
enige vanzelfsprekend lijkt, maar het geenszins is. De problemen van de
wereld en de oplossingen daarvoor, onze vrees en hoop, worden steeds
op een heel bepaalde manier ‘voorgeconstrueerd’.

De mediaconstructie van het politieke schouwspel
In zijn boek How real is real?, stelt Paul Watzlawick: ‘Onze alledaagse,
traditionele opvattingen over de werkelijkheid zijn waandenkbeelden.
We zijn een groot deel van ons leven bezig die te schragen, zelfs al lopen
we daarbij een aanzienlijk risico dat we feiten aanpassen aan onze definitie van de werkelijkheid – in plaats van andersom. En het meest gevaarlijke waandenkbeeld van allemaal is wel dat er maar één werkelijkheid
is. In feite zijn er vele verschillende en tegenstrijdige versies van de werkelijkheid. Die zijn allemaal het resultaat van communicatie, en geen
weerspiegelingen van eeuwige, objectieve waarheden.’
Dan Nimmo en James Combs kozen een dergelijke vaststelling als uitgangspunt voor een studie over allerlei soorten van Mediated political
realities. Zij zeiden: ‘Het merendeel van de politieke werkelijkheid die de
meesten van ons voor vanzelfsprekend aannemen (of we nu privé-burgers zijn of publieke gezagsdragers) bestaat uit een combinatie van fantasieën, geschapen en opgeroepen door groeps- en massacommunicatie’
(pp. 3-6). Ze onderzochten vervolgens de mythen die ten grondslag liggen aan tv-nieuws, presidentscampagnes, Hollywood, sport enzovoort.
En ze besloten met een samenvatting van niet meer en niet minder dan
43 ‘voortdurende terugkerende’ mythen in het Amerikaanse politieke
denken en handelen.
Murray Edelman heeft een briljant en fascinerend boek geschreven
dat heet: Constructing the political spectacle. Hij zei: ‘Het schouwspel dat
gevormd wordt door de nieuwsverslaggeving construeert en reconstrueert voortdurend sociale problemen, crises, vijanden en leiders, en
schept zo een opeenvolging van bedreigingen en geruststellingen... Zij
spelen ook een centrale rol bij het winnen van steun of verzet voor [of
tegen] politieke zaken en beleid. Deze laatste rol wordt meestal versluierd door de aanname dat burgers, journalisten en wetenschappers de
waarnemers zijn van ‘‘feiten’’, waarvan de betekenis nauwkeurig kan
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worden vastgesteld door eenieder die goed gemotiveerd en getraind is.
Deze ‘‘positivistische’’ visie wordt vandaag de dag veeleer klakkeloos
aanvaard, dan dat ze wordt onderbouwd. Wij [de auteur] zijn ons er
daarentegen acuut van bewust dat waarnemers en wat zij waarnemen
elkaar construeren; dat politieke ontwikkelingen dubbelzinnige werkelijkheden zijn die betekenen wat betrokken waarnemers ze láten betekenen; en dat de rollen en zelfconcepten van de waarnemers zelf óók constructies zijn, die – tenminste voor een deel – geschapen worden door de
geïnterpreteerde observaties.’
En hij vervolgde: ‘Het kenmerk van problemen, leiders en vijanden,
datgene wat ze politiek maakt, is juist dat de controverse over hun betekenis onopgelost is. Of armoede voortkomt uit de tekorten van haar
slachtoffers of uit de pathologie van het sociale systeem; of het optreden
van een leider goed of slecht is voor het beleid; of een vreemde raciale,
religieuze of etnische groep een vijand vormt of een wenselijke bondgenoot: dat zijn typisch vragen die eindeloos aanhouden, en die als historische kwesties actueel blijven – net zoals ze in hun eigen tijd actueel
waren’ (pp. 1-3).
Hij wijdde vervolgens complete hoofdstukken aan de ontleding van de
‘constructie’ van politieke problemen en oplossingen, leiders en vijanden, en zo meer. Hoofdstuk 2 bevatte bijvoorbeeld paragrafen over: Problemen als ideologische constructies; Schadelijke omstandigheden die
geen politieke problemen worden; Problemen als gunstige omstandigheden; Problemen als dubbelzinnige claims; De constructie van redenen
voor problemen; De instelling van autoriteiten; De constructie van problemen om oplossingen te rechtvaardigen; De constructies van gestes als
oplossingen; De verlenging van problemen door beleid dat ze moet verminderen; Problemen als de ontkenning van andere problemen; Het gebruik van onzichtbare sociale problemen; De definitie van gebeurtenissen als crises; Publieken als scheppers van sociale problemen; De
devaluatie van de dagelijkse ervaring; en Sociale problemen als teksten
[betekenissystemen]: verbreiding, aanvulling, uitvlakken en nagelaten
sporen van problemen. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat media en mediërende processen op soortgelijke wijze elke dag opnieuw een enorme
(en goeddeels onbenoemde en onbegrepen) rol spelen bij de selectieve
articulering van internationale en interculturele ‘problemen’: zoals achterstand, onderontwikkeling en ‘primitivisme’ tegenover vooruitgang,
hoge ontwikkeling en ‘sophistication’. Dit geldt bij uitstek voor televisienieuws.
Shanto Iyengar heeft een grote empirische studie gedaan over How
television frames political issues (ondertitel), met als hoofdvraag Is anyone
responsible? (titel). Met behulp van inhoudsanalyse, veldexperimenten
en statistisch onderzoek keek Iyengar naar de doorwerking van tvnieuws ‘framing’ inzake een half dozijn actuele politieke kwesties: internationaal terrorisme, misdaad, armoede, werkloosheid, rassenongelijk-
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heid en de Iran-contra-activiteiten van de regering Reagan. De conclusie
was dat de voortdurende nadruk van tv-nieuws op ‘gebeurtenissen’ en
‘persoonlijkheden’ een goed begrip van de onderliggende processen en
het maatschappelijk systeem in de weg stond.
Hij gaf toe dat dit ‘pro-Establishment-effect’ haaks staat op ons gevoel:
het líjkt immers juist alsof de nieuwsmedia voortdurend overmatig kritisch zijn. Maar ‘door ingewikkelde kwesties terug te brengen tot het
niveau van anekdotische bewijsvoering brengt televisie de kijkers ertoe
per kwestie een specifieke verantwoordelijke aan te wijzen, waardoor de
regering, overheid en maatschappij [in het algemeen] weinig de verantwoordelijkheid toegewezen krijgen. Als ze worden blootgesteld aan [dergelijke vormen van] framing-per-gebeurtenis beschrijven Amerikanen
chronische problemen zoals armoede en misdaad niet in termen van
diepgewortelde economische en sociale problemen, maar als toevallige
omstandigheden’ (pp. 136-138).
Iyengar haalde in dit verband ook Altheides eerdere observatie aan,
dat bijvoorbeeld de Amerikaanse tv-verslaggeving over de Iraanse gijzelingscrisis (die meer dan een jaar duurde) ‘zich beperkte tot één verhaal
– het bevrijden van de gijzelaars. In plaats van coverage van de achtergronden en context, van de complexiteit van Iran, van Amerikaanse beleidsalternatieven, en van hedendaagse plaatselijke politiek in een
wereld overheerst door grootmachten’. Dergelijke berichten kwamen er
ook niet met het bijhouden van het aantal dagen dat zij vastzaten, en met
steeds meer beelden van boze demonstranten en emotionele familieleden van de gijzelaars. Deze zelfde tendens naar bijziendheid en kortzichtigheid manifesteert zich iedere keer weer als er zo’n grote acute
crisis is.
Telkens als er ergens in de wereld een gewapende botsing ontstaat
tussen groepen die respectievelijk als westers of pro-westers, en als nietof anti-westers worden gezien herhaalt zich hetzelfde mechanisme.
Mede door de tijd-en-ruimtedruk wordt het ingewikkelde relaas (vooral
op het tv-nieuws) al spoedig spontaan ingedikt tot een eenvoudige mythische botsing tussen de krachten van goed en kwaad. Maar dit is een
bedrieglijke simplificatie van het politieke gebeuren. Edelman: ‘Genocide, raciale en religieuze vervolging, en de rest van een lange lijst van politieke daden die de menselijke geschiedenis voortgedreven hebben,
kunnen alleen maar komen van mensen die zeker weten dat ze gelijk
hebben. Alleen in slechte romans en stripverhalen doen de hoofdpersonen [welbewust] kwaad en scheppen erover op. In het leven rationaliseren mensen hun handelen in morele termen...’ (p. 5).
Dat gebeurt dus net zo goed aan ‘onze’ kant, als aan de ‘andere’ kant:
kwaad wordt gedaan met een beroep op het goede. Conflicten komen
voort uit verschillende visies en belangen, niet uit een strijd van de ‘good
guys’ tegen de ‘bad guys’.
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Televisie en opvoeding
De roman Being there van de Amerikaanse schrijver Jerzy Kosinski gaat
over de simpele ziel Chauncey Gardiner. Zijn complete kennis van de buitenwereld komt van de televisie: vooral van simpele kinderprogramma’s,
reclamespotjes en tuinrubrieken. Later wordt Gardiner door de manier
waarop hij zijn simplismen debiteert de held van deze zelfde televisie.
Het is een treffende parabel over onze huidige mediamaatschappij. Want
soms lijkt het wel alsof wij allemaal in versneld tempo bezig zijn allemaal
Chauncey Gardiners te worden (zie hierover ook: Paling, De wereld als
halve waarheid). Hetzelfde patroon verspreidt zich door de hele wereld:
televisie wordt steeds meer de ‘toonzetter’ voor andere media, alsmede
de belangrijkste bron van informatie en educatie.
Het World communication report van de unesco constateerde een half
dozijn jaren geleden (op pp. 149-150) dat Turken nog slechts gemiddeld
44 minuten per dag naar de nationale televisie keken, tegenover Japanners al 198 minuten per dag. West-Duitsers keken toen 137 minuten naar
nationale kanalen en 4 minuten naar buitenlandse, terwijl de verhouding voor Nederlanders op 112 tegen 4 lag. Volgens andere bronnen keken Amerikanen 266 minuten naar de eigen tv, en 0 minuten naar buitenlandse. De getallen zijn niet helemaal vergelijkbaar (want volgens
andere manieren verkregen), maar de globale trend is duidelijk: hoe
‘hoger ontwikkeld’ een land en volk zijn, hoe méér ze televisie kijken.
De Verenigde Staten worden gezien als de hoogst ontwikkelde natie,
hun burgers ontlenen het merendeel van hun informatie aan televisie, en
dat al vanaf jeugdige leeftijd. Postman en Powers melden (pp. 145-146):
‘In Amerika kijken kinderen tussen twee en twaalf jaar gemiddeld 25 uur
per week. De jongsten zien ongeveer 5.000 uur tv voordat ze naar school
gaan; tegen het einde van de middelbare school heeft de gemiddelde
Amerikaanse jongere 19.000 uur voor een televisietoestel doorgebracht.
Dezelfde jongere heeft [daarentegen slechts] ongeveer 13.000 uur in de
schoolbanken doorgebracht, als we ervan uitgaan dat ie niet te veel spijbelt. Het komt erop neer dat Amerikaanse kinderen dertig procent van
de uren dat ze wakker zijn voor het televisietoestel doorbrengen. En dat
betekent dat ze ongeveer 13.000 moorden zien, ongeveer 100.000 geweldscènes en 650.000 commercials.’
Maar in hoeverre draagt dit bij tot geïnformeerdheid van de burgers?
Het grote bureau Harris deed bijvoorbeeld recentelijk een opinie-onderzoek naar de verbreiding van elementaire wetenschappelijke kennis in
de vs. Volgens de New York Times bleek daaruit dat: ‘Het merendeel van
de Amerikanen weet niet dat de mensen van dieren afstammen, of dat de
zon en de aarde tot het melkwegstelsel behoren. En één derde denkt dat
mensen en dinosaurussen in dezelfde tijd leefden.’ Dit was ten tijde van
de ‘informatie’golf over dino’s, naar aanleiding van de film Jurassic Park.
Het grote bureau Gallup deed recentelijk een ander opinie-onderzoek
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naar historische kennis. Volgens de Washington Post bleek daaruit dat:
‘zestig procent van de Amerikanen niet in staat is de president te noemen
die de kernaanval op Japan beval, en 35 procent weet niet dat de eerste
atoombom op Hiroshima viel’, terwijl ‘één op de vier onderzochte mensen zelfs niet wist dat Japan het doelwit was van de eerste atoombom’.
Dit was tijdens de aanloop tot de ‘informatie’golf bij het halve eeuwfeest
van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Het kennisniveau over courante internationale zaken is navenant. Een
voormalige official van het State Department zei ‘wanneer ze gevraagd
wordt naar het percentage van het federale [nationale] budget dat naar
buitenlandse hulp gaat, gokken Amerikanen in het algemeen op vijftien
procent of meer. Het feitelijke getal is minder dan een half procent’. Dit
was ten tijde van een offensief vanuit het Congress om de buitenlandse
hulp (nog) verder te verminderen (International Herald Tribune 22 april
1994; 2 en 3 maart 1995). Na de vorige grote verkiezingen in de vs kwamen er een hoop nieuwelingen in dat Congress. Het alternatieve tijdschrift Spy haalde een grapje uit. Iemand deed zich voor als de presentator van een talkshow op de radio, en belde een aantal van die nieuwe
volksvertegenwoordigers, om ze vragen te stellen over de verdere politiek tegenover Freedonia. De meesten hadden een uitvoerig antwoord
klaar: ofwel ze zeiden dat er nu stevig opgetreden diende te worden,
òfwel ze waarschuwden dat men zich er niet mee moest bemoeien. De
moeilijkheid was natuurlijk dat Freedonia helemaal niet bestaat: alleen
in de dolkomische klassieke film Duck Soup van de roemruchte Marx
brothers.
Er is overigens absoluut geen aanleiding voor Europeanen of anderen
om zich in dit opzicht superieur te voelen. Bij colleges en gastcolleges
van de laatste jaren aan universiteiten en hbo-instellingen bleek me
steeds opnieuw dat ook de ‘best opgeleide’ Nederlanders van dit moment
goeddeels een uiterst summiere kennis van geschiedenis en aardrijkskunde, van vreemde landen en volken hebben. Steeds vaker kom je daarbij het vaste repertoire aan culturele stereotypen tegen, afkomstig uit
Hollywood-films en uit Disneyland. Bij een Engelstalig werkcollege over
‘interculturele communicatie’ bekenden geïnteresseerde studenten uit
tien verschillende landen van de ‘eerste wereld’ bijna unaniem dat ze nog
nooit maar dan ook nooit een film uit de tweede of derde wereld hadden
gezien. De veelgeroemde ‘informatierevolutie’ heeft dus slechts een zeer
beperkte strekking.

Etnocentrisme en occicentrisme
Binnen iedere enkeling en groep, maar ook binnen verschillende vormen
van sociale organisatie en sociale communicatie, binnen mediasystemen
en ‘gemedieerde realiteiten’, komen we zo spontane en hardnekkige nei-
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gingen tot etnocentrisme tegen. Het concept etnocentrisme werd oorspronkelijk door William Graham Sumner geïdentificeerd en gedefinieerd in zijn werk Folkways. Hij zei daarin: ‘Etnocentrisme is de technische naam voor de manier van kijken waarbij de eigen groep het centrum
van alles is, en alle anderen onder verwijzing dáárnaar geschaald en beoordeeld worden. Gebruiken lopen daar parallel mee, en regelen zowel
de relatie naar binnen als naar buiten. Iedere groep voedt de eigen ijdelheid en trots, schept op dat ze superieur is, prijst de eigen godhedenhemelhoog, en kijkt met minachting neer op outsiders. Iedere groep denkt dat
haar eigen gebruiken de enig juiste zijn, en als zij vaststelt dat andere
groepen andere gebruiken hebben, roepen deze haar verachting op.’
Sumners begrip, en daarmee verbonden concepten zoals ‘in-group’ en
‘out-group’, lokten in de loop van de volgende decennia allerlei onderzoeken uit, die Robert LeVine en Donald Campbell later samenvatten en
evalueerden in hun overzicht Ethnocentrism – Theories of conflict, ethnic
attitudes and group behavior. Ze identificeerden een half dozijn ‘universele stereotypen’. Daarbij steekt de ‘zelfbeschrijving’ van de in-group
steeds af tegen het beeld van de out-group, en wel langs de volgende lijnen.
1 Wij hebben trots, zelfrespect en hebben eerbied voor de tradities van
onze voorouders. Zij zijn zelfzuchtig en egocentrisch.
2 Wij zijn loyaal. Zij vormen clans, sluiten anderen buiten.
3 Wij zijn onder elkaar eerlijk en betrouwbaar, maar we zijn niet achterlijk wanneer vreemden hun kunsten uitproberen. Ze zullen ons bedriegen als ze de kans krijgen. Zij hebben geen enkele eerlijkheid of
morele terughouding in hun omgang met ons.
4 Wij zijn moedig en vooruitstrevend. We komen op voor onze rechten,
verdedigen wat van ons is, en laten ons niet intimideren en manipuleren. Zij zijn agressief en expansionistisch.
5 Wij zijn vreedzame en zorgzame mensen, die alleen haat koesteren
tegen hun laaghartige vijanden. Zij zijn vijandige mensen, die ons
haten.
6 Wij zijn moreel hoogstaand en rein. Zij zijn immoreel en onrein.
Sommige van die gevoelens zijn voor iedereen makkelijk te herkennen,
andere misschien niet meteen. Daarom een gewetensvraag: wie van ons
is er niet in het diepst van zijn hart van overtuigd dat het bij ons beter is
dan overal elders? Wie van ons kan naar eer en geweten ontkennen dat
dit maatgevend is bij ons oordeel over eerdere tijdperken en andere
maatschappijen? Zien we niet heel veel van de denkbeelden en gedragingen daarvan in feite als ‘inferieur’? Wie van ons is werkelijk in staat zich
in te leven in de ‘gelijkwaardigheid’ van dergelijke andere samenlevingsvormen en manieren-van-doen? Dat kost enorm veel moeite
en inspanning: ‘zelfs’ voor journalisten, docenten en onderzoekers. Het
is uiterst moeilijk zich aan dergelijke universele mechanismen te onttrekken.
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Dergelijke sets van elkaar aanvullende opvattingen over de in-group
en de out-group zijn van alle plaatsen en alle tijden, aldus LeVine en
Campbell. Ze haalden ook een studie van U.R. Ehrenfels aan, die in
onderzoeksresultaten over verschillende groepen vaste patronen van
Noord/Zuid-stereotypen zag. Noorderlingen zagen zichzelf in het algemeen als: met een sterk karakter, militair machtig, economisch krachtig,
goede organisatoren, nijver, hardwerkend, betrouwbaar, manhaftig,
serieus en zuinig. Zuiderlingen zagen zichzelf als: welsprekend, artistiek, sociaal verfijnd, geduldig, knap, intelligent, beleefd, goedgemanierd, vriendelijk en gul. Daarentegen zagen Noorderlingen Zuiderlingen als: economisch en militair en algemeen zwak, vlug en snel,
minzaam en glad, onbetrouwbaar, spilziek, optimistisch, luchthartig,
handig, slim en zonder ruggegraat. Zuiderlingen zagen Noorderlingen
als: economisch en militair machtig, hardwerkend, energiek, fysiek
sterk, zwaar en langzaam, ruw en grof, egocentrisch, inhalig, pessimistisch, hardvochtig, serieus, dom en fanatiek (pp. 7, 173, 162). De gegevens waren afkomstig uit zo’n twintig verschillende landen op het Noordelijk halfrond. Er zijn aanwijzingen dat de patronen soms omgedraaid
zijn binnen of tussen landen op het Zuidelijk halfrond. (Zie over deze
hele thematiek ook Brouwer; Van den Heuvel.)
Door dit hele boek heen hebben we allerlei voorbeelden gezien van dergelijke patronen die in mediabeelden ontstaan: meestal onbedoeld en
onbewust, en als neveneffect van algemene mechanismen. Omdat de
meest invloedrijke transcontinentale media allereerst van en voor het
Noorden en het Westen zijn, is het niet verbazend dat hun dominante
stereotypen betrekking hebben op het Zuiden en Oosten. Omdat de
meest invloedrijke transcontinentale media allereerst (Noord-)Amerikaans en (West-)Europees zijn, is het niet verbazend dat hun dominante
stereotypen betrekking hebben op Afrikanen en Arabieren, op Aziaten en
Latino’s (zie ook: Curran & Park).
In hun boek Unthinking Eurocentrism, over populaire film- en tv-beelden van ‘etnische anderen’, stellen Ella Shohat en Robert Stam op de eerste pagina’s: ‘Niet alleen om hedendaagse mediavoorstellingen te begrijpen, maar zelfs om de hedendaagse subjectiviteit te begrijpen, is een
bewustzijn onontbeerlijk van de intellectueel slopende effecten van de
eurocentrische erfenis. In het denken en de opvoeding van vandaag,
wordt eurocentrisme genaturaliseerd als ‘‘gezond verstand’’... Eurocentrisme ligt zó diep ingebed in het dagelijks leven, is zó alomvattend,
dat het meestal niet wordt opgemerkt. De blijvende sporen van eeuwen
van vanzelfsprekende Europese overheersing werken door in de algemene cultuur, de alledaagse taal, en de media – en brengen zo een illusoir
gevoel voort over de aangeboren superioriteit van culturen en volken
van Europese oorsprong.’
Shohat en Stam pleiten daarentegen voor ‘multiculturalisme’: het ac-
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tief ‘zeggenschap’ verlenen aan marginale stemmen uit andere culturen.
En ze verdedigen zich ook tegen de kritiek op hun kritiek: ‘Hoewel neoconservatieven een karikatuur van het multiculturalisme geven, alsof het
een roep zou zijn om de Europese klassieken en de ‘‘westerse cultuur als
studiegebied’’ gewelddadig overboord te gooien, is multiculturalisme
geen aanval op Europa of de Europeanen maar op het eurocentrisme.
[Dat wil zeggen] op het persen van alle culturele heterogeniteit in het
procrustesbed van één enkel paradigmatisch perspectief: waarin Europa
als de enige bron van betekenisverlening wordt gezien, als het zwaartepunt van de wereld, als de ontologische ‘‘realiteit’’ waarvan de rest van
de wereld slechts een schaduw vormt.’
Als Shohat en Stam het overigens in dit verband over eurocentrisme
hebben, bedoelen zij ook steeds de vs en andere kolonistenlanden: die
immers goeddeels gedomineerd worden door groepen van Europese
oorsprong. Misschien is het daarom beter daarvoor de term ‘occicentrisme’ te introduceren: dat wil zeggen de tendens van de media om ‘westerse’ waarden impliciet als de maatstaf voor alles onder de zon te hanteren.

Weg met de Kuifje-mythe
Terwijl ik dit boek aan het schrijven was, hoorde ik in mijn hoofd voortdurend de ‘geïnternaliseerde’ stemmen van mijn journalistieke en academische collega’s, van nabij en van ver. Ik wist al van tevoren hoe sommigen zouden reageren: ‘Er wordt hier gegeneraliseerd vanuit een paar
incidenten. Het is allemaal filosofische haarkloverij. Het zijn mooie theorieën, maar we moeten in de praktijk toch wat. Het valt wel mee met de
mediabeeldvorming in de eerste wereld, in de tweede en derde wereld is
het veel erger gesteld.’ Tot op zekere hoogte is dat allemaal waar. Het is
met correcte mediaberichtgeving over anderen net als met volledige democratie en gelijkberechtiging: het doel zelf zal wel nooit helemaal worden bereikt, maar het steeds hernieuwd streven ernaar is op zichzelf zinvol.
Toch heb ik in dit boek geprobeerd iets plausibel te maken wat haaks
staat op dominante opvattingen in het vak en onder het publiek: nieuwsberichtgeving is niet objectief, en kan dat ook niet zijn. Door vol te houden dat objectiviteit een relatief eenvoudig te bereiken ideaal is, creëert
men in feite een tamelijk uniforme manier van denken en voelen, die
haar eigen ideologische lading niet onderkent. In plaats daarvan zou
juist op allerlei manieren moeten worden getracht dat vaste denkraam
open te breken, te verrijken met andere manieren van zien, zonder er bij
voorbaat een waardeoordeel over te geven.

220

conclusie

WK en Oranjegevoel
Het gaat kennelijk gepaard met een prettige roes. Al die veelvormige individuen die de rest van het jaar goeddeels langs elkaar heen leven, dompelen
zich met plezier even helemaal onder in de eenkleurige massa. Wat zoeken ze
daar? Ze zoeken een uitzonderlijke ervaring die in de massapsychologie
wordt aangeduid als ‘Het Oceanisch Gevoel’. Dat wil zeggen: de tijdelijke
opheffing van de pijnlijke scheiding tussen ‘Ik’ en ‘Ander’, tussen jezelf en de
omgeving...
Die grote Oranje zee overal om je heen geeft de illusie van Oppermacht. De
‘Wave’ onderstreept dat het legioen een soort oppermachtig super-organisme
vormt, waarvan gedrag en uitingen volledig gecoördineerd kunnen worden.
De overlading van de zintuigen draagt bij tot de algehele opwinding. Het vrolijke monster brult en briest als een Chinese draak met Nieuwjaar, lijkt letterlijk tot alles in staat. Het is buiten zinnen van het eigen geluid, heeft een roodwit-blauw waas voor de ogen, voelt zich verhit en bezweet, maar nooit moe.
Aaneengesmolten tot een groot elektromagnetisch veld, dat steeds opnieuw
opveert met stroomstoten...
Het gevoel met elkaar verbonden te zijn uit zich daarnaast het best, door zich
gezamelijk tegen anderen af te zetten. Sociaal psychologen hebben al lang
geleden klassieke experimenten gedaan, waarbij ze een willekeurige groep
jongeren verdeelden in ‘Blauwen’ en ‘Groenen’. Die gingen zich al snel met
zo’n kleur vereenzelvigen, gingen een hechte groep vormen, en verstootten
de andere groep. Zozeer zelfs, dat het al snel tot schermutselingen kwam en
de proefleiders tusssen beiden moesten komen. Want de vernedering van de
ander werd een middel tot verheffing van zichzelf.
Dat verklaart ook de ‘Lust tot Oorlog’, die doorschemert in de lust aan voetbal. Bij oorlogen werden de jongvolwassen mannen altijd bijeengeroepen en
van trotse vlaggen voorzien, voordat ze gezamelijk wegtrokken achter de horizon. Je zou verwachten dat zich een vrees voor verwonding en dood van
hen meester zou maken, maar het omgekeerde was vaak het geval. Zij pepten
elkaar op tot spanning en avontuur, tot het uitdagen van de tegenstander en
het noodlot. Zo is het ook met de fans, die achter de eigen ploeg aantrekken
naar het enge buitenland.
Uit: Jaap van Ginneken, Algemeen Dagblad, 28 juni 2000.

Het is een illusie te menen dat de inzet, scherpzinnigheid en goede trouw
daarbij voldoende zijn om de ‘101 mechanismen die elk 1 procent verschil
in de nieuwsberichtgeving maken’ te doorbreken. Veel ‘levelling, sharpening and assimilation’ vindt herhaald plaats, en leidt onvermijdelijk tot
grove vertekeningen. Routine (onder hoge druk) is de regel, onderzoeksjournalistiek op lange termijn is de uitzondering. Het is noodzakelijk de
mythe los te laten dat journalisten een soort Kuifjes zijn: die met onbeperkte tijd en middelen achter ‘de feiten’ aanjagen, net zolang tot ze de
onderste steen boven hebben gebracht, en de Echte Waarheid kunnen
onthullen. De alledaagse werkelijkheid is oneindig veel prozaïscher.
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