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VOORAF

Het komt zelden voor: een journalist die mea culpa slaat — in 
dit geval zelfs een nostra culpa. Want wat Luc Pauwels hier 

beschrijft, zijn niet zozeer de triomfen van de pers, maar ook de 
missers en de uitschuivers. Het vergt enige moed van een jour-
nalist van de openbare omroep VRT om met grote openhartig-
heid die taak op de schouders te nemen. Dat hij daarbij put uit 
eigen ervaring versterkt zijn dossier.

Kritiek op de media is van alle tijden. Thomas Jefferson, een 
van de founding fathers en de derde president van de Verenigde 
Staten, beweerde in de krant alleen de advertenties te lezen 
omdat het de minst leugenachtige berichten waren. Om maar te 
zeggen dat Donald Trump niet de eerste Amerikaanse president 
was die de media als onbetrouwbaar wegzette. Trump muntte 
wel de termen ‘fake news’ en ‘alternatieve waarheid’, waarvan hij 
overigens zelf een onvermoeibaar grondstofleverancier was.

Het wantrouwen in de media is er altijd geweest. In dit boek 
wordt verwezen naar peilingen die de media helemaal onderaan 
de ladder van de geloofwaardigheid zetten, naast politici en ver-
kopers van tweedehandswagens. Niet zo lang geleden draaide 



- 10 -

VOOrAF

de Engelse journalist Nick Davies met ‘Gebakken lucht’ het mes 
nog eens in de wonde. Zijn boek was het zoveelste in de al lange 
bibliografie van mediadoorlichtingen en journalistieke biechten.

De eerste schuldigen aan dat statusverlies zijn de media zelf, 
die al te vaak wegkijken als achteraf blijkt dat de waarheid elders 
lag dan zij aanvankelijk rapporteerden. Rechtzettingen blijven 
moeilijke oefeningen. En er werd echt niet gewacht op de social 
media om valse berichten de wereld in te sturen.

Het historische voorbeeld van op aangeven van de overheid 
vervalste berichtgeving blijft de Dreyfusaffaire in Frankrijk. 
Legerofficier Alfred Dreyfus werd ten onrechte beschuldigd 
van spionage voor Duitsland. Hij werd veroordeeld en naar de 
strafkolonie op het beruchte Duivelseiland in Frans-Guyana 
verscheept. Vandaag wordt het voorgesteld alsof de pers Drey-
fus uiteindelijk vrij kreeg. Al was dat vooral het werk van de 
krant L’Aurore en de beroemde open brief van Emile Zola met 
de tijdloze aanhef ‘J’accuse…’ Dat de brief verscheen, had alles 
te maken met de politieke agenda van politicus en redactiedi-
recteur Georges Clemenceau, voor wie Dreyfus overigens het 
minst interessante personage in de Dreyfusaffaire was. Men 
vergeet in het verhaal altijd aan te stippen dat het aanvankelijk 
de Franse pers was die Dreyfus naar Duivelseiland jouwde, op 
basis van ‘onthullingen’ aangereikt door de Franse legertop. 
Toen de affaire losbarstte, was er slechts één (1) journalist, Ber-
nard Lazare, die het aandurfde openlijk te beweren dat het hier 
om een flagrante gerechtelijke dwaling ging. Maar hij werd 
prompt verdacht gemaakt door zijn collega’s omdat hij Joods 
was, zoals Dreyfus. Lazare moest zijn pamfletten in België laten 
drukken om ze dan in Frankrijk te verspreiden. Want de Franse 
drukkers weigerden elke medewerking.

Sindsdien is de lijst met mediamissers en- uitschuivers steeds 
langer geworden. Er wordt graag verwezen naar buitenlandse 
voorbeelden, zoals de massavernietigingswapens in Irak die 
onvindbaar bleken, of naar paus Franciscus die de presidents-
kandidatuur van Donald Trump steunde, om maar de recentste 


