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Man bijt hond 

Over pers, politiek en gerecht 

Pol Delcour, Icarus, 1996. 

Vanuit zijn eigen ervaring als gerechts-

journalist van het dagblad De Morgen 

maakt Pol Deltour een goede schets 

van de pijnpunten in de relatie tussen 

pers, gerecht, poliliek en publiek. Hij 

overloopt de rol die de verschillende 

actoren spelen, bespreek! uitgebreid 

het wankele evenwicht van de pers

vrijheid en gcefi hier en daar aanzet

ten (oi een mogelijke verbetering van 

de onderlinge relaties. Hij zet de waar

den van de journalist (vrije nieuwsga

ring, recht op informatie, bronnen-

geheim) af legen de waarden van het 

gerecht (onderzoeksgeheim. recht op 

privacy en vermoeden van onschuld). 

Maar vaak blijft zijn pleidooi steken in 

de gekende klaagzang van 'de journa

list die het leven zuur gemaakt wordt'. 

Het is begrijpelijk en terecht dat hij 

de moeilijkheden bij de dagelijkse 

werkzaamheden van de journalist nog 

eens in de verf zet. Die moeilijkhe

den (censuur, verdachtmakingen, inti

midatie, huiszoekingen. ...) zijn reëel 

en hij geeft voldoende voorbeelden 

om dat argument kracht bij te zetten. 

Maar het is zo voorspelbaar. 

De huidige druk vanuit gerechtelijke 

en politieke kringen om de persvrij

heid aan beperkingen te onderwer

pen is duidelijk de aanzet van dii 

boek geweest. Deltour ziet in dat er 

op het raakvlak van gerecht, politiek 

en pers problemen zijn. maar vindt 

dat de huidige toestand van persvrij

heid op zijn minst behouden moet 

blijven. Ken wettelijke regeling over 

het bronnengehcim zou de journalist 

daarbij nog beter moeten bescher

men. Dat is een duidelijke boodschap 

voor magistraten, juristen en ministers 

die aan de huidige toestand willen 

knagen. 

Politici, magistraten, bedrijfsleiders, 

e.a., worden soms hard en meedogen

loos aangepakt door journalisten. Op 

zon moment vinden zij die journalis

ten lastige luizen in hun pels. In som

mige gevallen willen zij de journalis

ten dan ook wat graag in hun bewe

gingsvrijheid beperken. "Van talloze 

probleemstellers is het uitgangspunt 

kort en goed: hoe de media responsa-

biliseren?", stelt Deltour. De tendens 

om de pers ter verantwoording te roe

pen via een kortgeding, en niet via 

een assisenzaak. neemt inderdaad 

sterk toe. "Wie echt zijn gram wil ha

len tegen een medium, legt allang 

geen strafklacht meer neer. maar dient 

wel een burgerrechtelijke schadeclaim 

in". Zo kan financieel verhaal gehaald 

worden op de verantwoordelijke uit

gever of de journalist. Zon financieel 

zwaard van Damocles leidt dan naar 

preventieve (zclf)censuur en is geen 

goede zaak voor de openheid van de 

pers. 

De persvrijheid inperken zou een ka

pitale fout zijn. stelt Deltour terecht. 

De bewegingsvrijheid van de journa

list moet en mag wettelijk niet inge

perkt worden, wel moet er - liefst in

tern - toegekeken worden op de 

deontologie. Daarvoor werd in 1995 

de deontologische raad en het deonto-

logisch beroepscollege van de journa-

listcnbond gereanimeerd. Deltour 

maakt zelf deel uit van die raad. maar 

beperkt zich in zijn boek tot een zeer 

algemene zinssnede: "proberen op dit 

ogenblik hun nut te bewijzen". Hoe 

die raad in de toekomst moet werken 

(met welke criteria?, hoe het lastige 

probleem van 'rechter en partij' om

zeilen?), komen wc niet te weten. De 

eventuele oprichting van een onafhan

kelijk deontologisch controle-orgaan, 

een zogenaamde persraad', geeft Del-

tour enkel als mededeling mee. Dat is 

jammer. 

Deltour geeft ook een niet mis te ver

stane en eerlijke boodschap mee voor 

de collega's journalisten: "(...) Dat 

neemt niet weg dat journalisten in dit 

vercommercialiscerde persklimaat er 

hun verstand goed bij moeten hou

den. Gerechtsjournalisten moeten op 

hun eigen, delicate werkterrein een 

minimum aan zelfbeheersing aan de 

dag leggen. (...) de grondwet van de 

journalistiek is 'facts are sacred, 

comments are free'". Of deze wijze 

woorden voldoende zijn. is na de 

onverkwikkelijke zaak-Di Rupo wel 

zeer de vraag. Dagbladen als Hel 

Nieuwsbladen Hel Laatste Nieuws 

hebben in deze zaak de 'normen' dui

delijk verlegd. Zij pakten uit met wel 

erg sensationele, op drijfzand ge

bouwde verhalen. Het Laatste Nieuws 

introduceerde zelfs het aloude beeld

verhaal op de voorpagina van de 

krant! Voordien had dezelfde krant in 

tic zaak-Kclchtcrmans al een gemu

teerde foto gepubliceerd; een me

thode die wel vaker werd toegepast 

door totalitaire regimes. Hier is duide

lijk de grens van het betamelijke 

overschreden. Het is onbegrijpelijk 

dat journalisten niet inzien dat ze met 

dit soort journalistiek hun eigen ge

loofwaardigheid op het spel zetten. 

Bewonderenswaardig is dan ook dat 

uitgerekend een journalist in deze at

mosfeer een poging onderneemt om 

wat klaarheid te scheppen in die in

gewikkelde puzzel tussen pers, ge

recht en politiek. 

Wanneer wc een willekeurige opsom

ming maken van de 'affaires' die dooi

de pers worden bovengehaald (de 

zaak-Reyniers, gcwesiplangcknoei. 

smeerpijp, villaperikelen in Zuid-

Frankrijk, Agusia. gelden voor ont

wikkelingssamenwerking, Hoog Co

mité van Toezicht), dan kunnen we 

niei anders dan concluderen dat de 

media simpelweg htm werk doen. 
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Ook in nieuwe maatschappelijke fe

nomenen als jongerenculturen of on

langs nog de Wille Mars spelen de 

media duidelijk een stimulerende rol. 

Ze vervullen hun functie als waak

hond met verve. Maar... de laatste ja

ren .is er toch duidelijk een verschui

ving aan de gang. Hij heeft te maken 

met de structuur en de werking van 

de pers. de politiek en het gerecht. 

Ook Deltour geefi loc dal hei onge

noegen niet zomaar komt opborrelen. 

In de rand van het harde nieuws zie 

je steeds meer 'sensatie' opduiken. 

'Uitschuivers' vanwege (sommige) 

media zijn vandaag blijkbaar onver

mijdelijk geworden in gcrccliisbeiïcht-

geving en politieke of andere 'affai

res'. En dal stoort. Dat stoort ook Pol 

Deltour en hij doet in hoofdstuk drie 

'De pers gaai in zaken' openhartig 

een boekje open over zijn sector. Hij 

legt haarfijn uit wat voor gevolgen de 

toenemende commerciële druk heeft: 

een gebeurtenis wordt pas nieuws als 

het sensationeel is. 'Hond bijt man' is 

geen nieuws; man bijl hond' wel. De 

laatste jaren is echter zelfs man bijt 

hond' geen nieuws meer. Bovendien 

glijdl de brave Vlaamse pers af naar 

laakbare praktijken als "voor wat, hoort 

wat', gemanipuleerde primeurs, ca

deaus, snoepreisjes, lekken én zelfs 

nieuws tegen betaling, de zogenaamde 

'chequeboek-journalistiek'. De strijd 

tussen de verschillende media is im

mers bikkelhard. De commerciële ba

zen uit deze kapitaalintensieve sector 

jagen de journalisten vooruit. De jacht 

op de exclusieve primeur bevordert 

de correcte journalistiek niet. Hel mag 

de uitgevers ook allemaal niet te veel 

kosten: "... freelancers zijn niet alleen 

goedkoop, bovendien zijn ze toch o 

zo soepel. Inschakelen maar ook uit

schakelen kan naar believen. Dat 

voert meteen de prestaliedruk op het 

vast personeel nog wat op". En nog: 

"Voor populaire, commerciële journa

listiek, zo blijkt, is goed gevormd per

soneel allerminst noodzakelijk. Vanaf 

een bepaalde academische graad 

wordl hei zelfs hinderlijk. De aller

beste journalisten zijn eigenlijk dege

nen met de kleinste intellectuele ba-

I gage en het kortste geheugen". 

Rij de audio-visuele media kwamen 

enkele maanden geleden de slechte 

i arbeidsomstandigheden van zelfstandi

gen aan het licht toen enkele gedu-

• peerden tijdens de recente moeilijkhe

den bij VTM via de vakbond hun leed 

aan de buitenwereld meedeelden. De 

slechte arbeidsomstandigheden en de 

scherpe concurrentiële druk leidt tot 

slechte journalistiek. Hik medium 

zoekt de scoop, bijna ten koste van al

les. De manier waarop de verschil

lende media (ook de zogenaamde 'se

rieuze' media) in Jumet als gieren 

rond de opgravingen in de zaak-

Dutroux rondcirkelden, was bijvoor

beeld buiten alle proportie. Geen en

kele hoofdredacteur greep in. Voor de 

beste gruwelbeelden werd er zelfs 

een waar luchtgevecht uitgevochten 

tussen een helikopter ingehuurd door 

RTL en een helikopter van de rijks

wacht. Steeds meer wordt het belang

rijkste feit dat een reporter kan mede

delen dat hij live op de plaats van de 

gebeurtenis aanwezig is. ook al ge

beurt er niets en valt er niets te be

richten. Deze non-communicatie is op 

termijn nefast voor de geloofwaardig

heid van heel de informatiesector, 

blijkbaar dringt dit besef nu ook door 

tot de journalistengilde. BRTN-mensen 

sloegen in bovenstaand voorbeeld 

achter de schermen een mca culpa. 

maai... ze vonden wel dat ze niet af

wezig konden blijven, omdat ook 

VTM in Jumet stond. 

I Iet wekt dan ook verwondering dat 

Deltour. na zijn ongemeen scherpe 

analyse over de kwaliteit van de jour

nalisten, weinig substantieels schrijft 

over de vorming van journalisten, zo

als die tussen uitgevers en overheid 

werd overeengekomen in een pro-

tokol van juni '93- Het is een publiek 

geheim dat de uitgevers het geld 

voorzien voorde vorming van journa

listen niet of niet voldoende voor dat 

doel gebruiken. "(...) De meeste pers-

bazen (zien) bijscholing van hun per

soneel slechts als onrendabel tijdver

lies", stelt ook Deltour. 

Deltour maakt een scherpe analyse 

van de huidige problemen in de ge

schreven pers. Niettemin vallen zijn 

algemene voorstellen om de commer

ciële druk (e counteren mager uit: 

anti-concentratiewetgeving, intensive

ren overheidssteun, responsabilisering 

van de verschillende actoren, media

training voor het publiek. Voorstellen 

waaraan minister van media Van 

Rompuy niets wil doen (concentratie

wetgeving), die hij juist wil afschaffen 

(rechtstreekse steun aan de pers), of 

waaraan hij niets te zeggen heeft 

(responsabilisering en opvoeding). 

Tot slot doet Deltour nogmaals een 

aantal evidente voorstellen (doorbre

ken stilzwijgen van hel gerecht, offi

ciële perswoordvoerders van het ge

recht, een redactiestatuut, deontologie 

| in hel noemen van namen, onder

scheid feiten en commentaar) om de 

relatie gerecht-pers te verbeteren. 

Voorstellen waarvan je je afvraagt 

waarom ze nog niet uitgevoerd zijn. 

i Zeer behulpzaam voegt Deltour bij 

elk voorstel een lijst van redenen toe 

waarom het niet altijd en overal 

wordt toegepast. Dat is zeer leerrijk. 

Geert Selleslach 
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