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Bart Rijs

Als correspondent van de Volkskrant vertrok ik in mei 1995 naar Sarajevo in
Bosnie. Ik ging daar naartoe omdat op dat moment de omsingeling van de
stad werd aangehaald door de Serviers. Er was VN-personeel in gijzeling ge-
nomen, kortom: het nieuws lag daar voor het oprapen. Het probleem was al-
leen dat het erg moeilijk was de stad in to komen. Alle normale wegen wa-
ren afgesloten, en er zat dus niet veel anders op dan via de berg Igman - de
enig overgebleven toegang - de stad zien binnen to komen.

Ilk had op mijn hoofd een oude marechausseehelm uit 1963 die ik op de
zwarte markt in Beverwijk had gekocht, en ik droeg een kogelvrij vest dat ik
to leen had gekregen van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Het ver-
velende was alleen dat het geen neutraal ogend vest was, maar een exem-
plaar met camouflage kleuren, waardoor ik er eigenlijk meer uit zag als een
soort strijder.

Dat was meteen een belangrijke les: het verslaan van oorlog vraagt om een
goede uitrusting en kost daarmee ook erg veel geld. Je moet een satelliet-
telefoon hebben, een dure verzekering, en als het even kan liefst ook een
gepantserde wagen. Nu heeft de Volkskrant redelijk veel geld, maar ook
weer niet zbveel geld, vandaar dat ik me dus ietwat moest behelpen. Er zijn
vanwege de financien sowieso heel weinig Nederlandse nieuwsorganisaties
die eigen personeel naar oorlogsgebieden sturen. Tijdens mijn verblijf in
Sarajevo was - naast dus de Volkskrant - Radio 1 de enige die constant
iemand in de stad had, de rest zag je niet of slechts incidenteel.

De voor u liggende tekst is een bewerking door de samenstellers van deze
bundel van bandopnamen die tijdens de lezing zijn gemaakt
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Eenmaal in de stad kwam ik aan bij het televisiegebouw waar alle journalis-
ten in Sarajevo zich hadden verzameld, omdat dat vanwege zijn dikke mu-
ren het veiligste was. Tevens stond daar de enige openbare satelliet-telefoon,
en voor de wat armere journalisten zoals ik die zelf niet zo'n satelliet-tele-
foon hadden, was dat de enige link met de buitenwereld. Ook hier kwam je
nauwelijks Nederlandse verslaggevers tegen, behalve de al genoemde corre-
spondent van Radio 1, Harald Doornbos.

Nederland heeft absoluut geen traditie in oorlogsverslaggeverij en daarmee
ook geen typische oorlogscorrespondenten. De enige uitzondering op die
regel die ik in Bosnie ben tegengekomen, is de ex-marinier Arnoud van
Linden van Sky-nieuws. Dat is een van de weinige Nederlandse journalisten
die volgens mij echt iets van oorlog begrijpt, en die daarnaast moedig ge-
noeg is om door de linies heen to lopen, onder vuur in een helikopter to
stappen om zich of to laten zetten in een omsingeld gebied en meer van dat
soort dingen.

Mijn werkgebied in die periode beperkte zich tot het centrum van de stad,
en vanuit die strook moest je proberen het beeld van de oorlog door to geven
aan de Volkskrant-redactie in Nederland. Alle basisprincipes die je heb
geleerd als journalist en die je als journalist ook behoort toe to passen, zoals
horen en wederhoor geven, informatie checken of dubbelchecken, zijn in
dergelijke situaties niet langer geldig. Je kunt nu eenmaal maar moeilijk de
frontlijn oversteken om bijvoorbeeld de Serviers to vragen waarom ze iets
doen of juist nalaten. De enige mogelijkheid om iets van hun kant to weten
to komen was luisteren naar de Servische radio, en die werd natuurlijk
zwaar gecensureerd. Daarnaast was het zo dat je, alleen al omdat je lijfelijk
in Sarajevo aanwezig was, werd gemanipuleerd. De Bosnische moslims lie-
ten journalisten graag hun eigen lijden in de stad zien, maar als zijzelf ergens
in de aanval waren dan moest je hemel en aarde bewegen om zelfs maar in
de buurt van zo'n strijdtoneel to kunnen komen.

Het was daarmee niet eenvoudig een correct en genuanceerd beeld van deze
oorlog op de Nederlandse krantenlezer over to brengen. Als je kijkt naar het
effect van het journalistiek werk dan denk ik wel eens - en later heb ik dat
ook bevestigd gezien - dat al dat nieuws en die beelden toch een beperkte
en eenzijdige invloed hebben gehad op het Nederlandse denken omtrent dat
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conflict en omtrent Joegoslavie zelf. Ilk denk dat er veel to lang een cliche-
achtig beeld van het Joegoslavie van voor de oorlog is blijven bestaan: een
soort zonnig vakantieland met een vriendelijke bevolking met mooie tradi-
ties en gebruiken. Dat beeld werd echter gevolgd door een nieuw en even
hardnekkig cliche. Joegoslavie wordt immers nu veel to makkelijk gezien als
een soort poel van etnische haat die al eeuwenoud is, waar het telkens maar
weer mis gnat, en waar je dus misschien het beste maar een hek omheen
kunt zetten.

Ilk denk dat zulke indrukken ontstaan door de constante vertoning van ste-
reotiepe televisiebeelden: in drie minuten al die slachtoffers, die huilende
mensen, die haat over en weer. Je zult jezelf als journalist heel goed moeten
voorbereiden om niet in de valkuil van dit soort cliches to vallen, maar ik
moet daarbij constateren dat televisieploegen, waaronder ook de Nederland-
se, dat nauwelijks wisten to voorkomen. Dat was mede een gevolg van een
stuitend gebrek aan kennis en ook aan geld en aan tijd. Ze kwamen vaak
tijdens de rustigste perioden in Bosnie, en bovendien hadden ze dan meestal
al een vooropgezet idee over wat ze dachten to moeten filmen. Dat moest
dan bovendien altijd heel erg snel, een televisieploeg is immers ontzettend
duur: drie mensen, een tolk, hotelniimten.

Wat de gemiddelde journalist dus doorgaans deed, was beelden vinden bij
wat men toch al in het hoofd had, om daarna zo snel mogelijk weer to ver-
trekken. Ilk denk niet dat dit het niveau van de verslaggeving in Nederland
ten goede is gekomen, terwijl juist dit niet-bevestigend en volgens voorop-
gezette ideeen willen en kunnen werken in een oorlog het belangrijkste on-
derscheid vormt tussen goede en slechte journalistiek en daarmee tussen
goede en slechte journalisten.

Zowel de Bosnische moslims als de Serviers probeerden invloed uit to oefe-
nen op het beeld zoals westerse correspondenten dat naar buiten brachten.
Het bleek daarbij niet eenvoudig je eigen objectiviteit to bewaren. Het heeft
echt een ongelooflijk effect op je als je dagelijks wordt beschoten en gebom-
bardeerd. In zulke situaties kun je het nauwelijks voorkomen je to identifice-
ren met de mensen om je heen en met de slachtoffers die je ziet vallen. Er
zijn heel veel verslaggevers die over de lijn van het toelaatbare zijn gegaan
wat betreft die identificatie met van de parti en. Alleen echt grote jour-
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nalisten kunnen in dat soort omstandigheden objectieve verhalen blijven
maken.

Er werd in Sarajevo hard gevochten en dat was groot nieuws. Dat betekende
vervolgens dat allerlei Nederlandse media voortdurend aan de satelliet-tele-
foon hingen met allerlei onmogelijke vragen naar analyses en commentaren.
Wij moesten dan duidelijk maken dat we die eigenlijk niet konden geven
omdat we ons nauwelijks konden bewegen, dat we absoluut niet naar buiten
konden omdat daar echte granaten vielen. Het enige waar wij op of konden
gaan, was ons gehoor. Daar kon je de felheid van de strijd een beetje aan af-
meten, maar alleen op basis daarvan kun je natuurlijk nooit een genuan-
ceerd beeld schetsen.

Ondanks al die beperkingen en frustraties waren er ook mooie momenten en
kleine journalistieke triomfen. In dit verband wil ik een kleine overwinning
noemen uit mijn eigen prive-oorlogje tegen de propaganda uit beide kam-
pen. Het ging om een artikel dat afgedrukt is op de voorpagina van de
Volkskrant, en dat handelde over de oorlog om het brood in Sarajevo. De
stad was afgesneden, er kwamen geen VN-konvooien meer binnen en er
dreigde hongersnood, althans dat beweerden de Bosniers. In zekere zin
klopte dat ook: zeker arme mensen en vluchtelingen hadden heel magere
rantsoenen. Hun voorraden waren maar heel beperkt.

Tegelijkertijd echter aten wij journalisten - maar ook de internationale
hulpverleners - in een van Sarajevo's restaurants zeevis, en wel verse zee-
vis die elke dag werd aangevoerd danwel de stad binnen gesmokkeld. lets
vergelijkbaars gold voor VN en voor de in de stad aanwezige Blauwhelmen:
als zij geen zin hadden in hun eigen rantsoenen, dan bestelden ze gewoon
dertig of veertig pizza's bij de lokale pizzaboer. In dat artikel heb ik gepro-
beerd die relatieve weelde of to zetten tegen de honger van de lokale bevol-
king, en tevens stil to staan bij de manier waarop de Bosnische regering die
honger gebruikte als propaganda-argument om zodoende de buitenwereld
aan to zetten tot hardere actie. Er zaten nog andere aspecten in dat artikel.
Bijvoorbeeld het feit dat er zoveel gesmokkeld werd met medeweten van de
Bosnische regering, sterker nog: georganiseerd door de Bosnische regering.
Sommige Bosnische regeringsfunctionarissen profiteerden daar financieel
behoorlijk van. Resumerend: het beeld leefde dat de stad honger leed maar
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een aantal mensen, in ieder geval de buitenlanders en mensen met veel geld,
konden ondertussen wel degelijk heel goed eten.

Op sommige andere stukken uit die periode ben ik veel minder trots. Dat
waren toch vooral sfeerstukken en ze waren eigenlijk - als ik ze achteraf
nog eens herlees - niet bijster goed. Al met al heb ik in Sarajevo vier uit-
puttende weken doorgebracht, zonder douche, onregelmatig eten en toch
wel constant min of meer in een soort van gevaar. Op een gegeven moment
werd ik beschoten door een sluipschutter terwijl ik op weg was naar een
volgend interview. Op dat moment werd het me wat teveel van het goede,
vooral omdat een verhaal dat ik de dag tevoren onder even gevaarlijke om-
standigheden had geschreven, alleen met veel pijn en moeite op nota bene
pagina zes van de krant was terechtgekomen. Op zo'n moment vraag je je
wel of waarvoor je eigenlijk nog zulke risico's loopt.

Dat deed ik dus ook, en toen ik vervolgens een lift de stad uit kon krijgen -
ditmaal in een gepantserde jeep van een collega - heb ik daarvan gebruik
gemaakt. In oorlogssituaties helpen collega's elkaar doorgaans uitstekend.
We zijn toen weer die berg Igman overgegaan en ik kan u verzekeren: de
hele weg hebben we luidkeels met zijn vieren zitten zingen, zo blij waren
we.

De volgende dag zag ik via het nieuws beelden uit dat televisiegebouw dat
ik zojuist had verlaten. Er was een soort vhegende bom van de Serviers op
de binnenplaats van het televisiegebouw gevallen. Ilk zag mijn collega's,
waar ik net afscheid van had genomen, met bebloede koppen rondlopen. En
er was ook iemand omgekomen, een Bosnische collega. Ilk kreeg daarbij even
het gevoel hoe het moet voelen om zelf nieuws to zijn.

En wat betreft de betrekkelijkheid en de vluchtigheid van het journalistieke
werk: een paar maanden later was ik weer in Bosnie met een collega van mij,
Antoinette de Jong. Zij had daarvoor veel in Afghanistan gewerkt. Zij kon
zich die dag nog wel herinneren, zo vertelde ze me. Ze zat toen zelf in
Kaboel en er was ook daar een raketaanval geweest waarbij enkele tientallen
burgerdoden waren gevallen. Ze had toen haar leven gewaagd om via de
satelliet-telefoon van een BBC-collega met Nederland to kunnen bellen, maar
in Nederland, merkte ze, was n1emand in haar verhaal geinteresseerd ge-
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weest. Dat was een direct gevolg van die vliegende bom in Sarajevo. Zoiets
zet je aan het denken waar je het allemaal voor doet, jazeker.

Willebrord Nieuwenhuis

Mijn eigen ervaringen hebben vooral betrekking op de Vietnam-oorlog, zo
eind jaren '60 tot half jaren '70. Dat was een vreemde oorlog. Als journalist
zat je in een fraaie stad, Saigon, en als het de Amerikanen beviel wat je voor-
stelde dan kon je om een uur of tien 's morgens met een helikopter mee de
stad uit naar het slagveld. Zij verzorgden het schieten en de echte actie, om
drie uur werden de lijken ingepakt en om vijf uur zat je aan de gin-tonic
weer in Saigon. Dat was dus een heel andere manier van werken dan tegen-
woordig in bijvoorbeeld Bosnie, maar Vietnam was natuurlijk ook een hele
bijzondere oorlog die de meeste mensen vandaag de dag nog het beste ken-
nen uit films als The Deerhunter, Platoon en Apocalypse Now.

Ilk ben tussen 1965 en 1975 acht keer in Vietnam geweest, en heb de laatste
keer ook de vrij laffe beslissing genomen om met een van de laatste heli-
kopters weg to gaan. Laf in die zin dat je tijdens je aanwezigheid daar de
bevolking goed hebt leren kennen in al die jaren, maar ze uiteindelijk wel in
de steek laat als het echt fout gaat. Aan de andere kant hoorden we dat van
degenen die wel gebleven waren de blikken film gewoon werden vernietigd
en dat hun aanwezigheid dus verder ook niet veel meer uitmaakte. Dat
neemt niet weg dat het voor mij een moreel dilemma was to vluchten uit een
land waar je zo hartelijk was ontvangen, en waar je zoveel vrienden had
gemaakt. En dan zeggen 'nou jongens, nu komen de communisten, maar wij
krijgen een vlucht naar Manilla', dat heeft me eigenlijk al die jaren achter-
volgd.

Daarbij vind ik dat wij ons werk eigenlijk vrij ongenuanceerd en daarmee
dus ook slecht hebben gedaan. Zo hebben we nooit met de vijand kennis ge-
maakt. Ja, we hebben ze wel zien en horen schieten, en ook iets van hun pro-
paganda gelezen, maar we kregen absoluut geen mogelijkheid naar Hanoi to
gaan of met de Vietcong op expeditie to gaan. Wij versloegen de oorlog aan
de lijband van de Amerikaanse en de Zuid-Vietnamese propaganda en
daarmee bleef het een eenzijdig verhaal. Dat is op zich gek, dat je gevraagd
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werd de oorlog to verslaan, maar van het vijandelijk perspectief moest je af-
blijven.

Daardoor bleven hele belangrijke kwesties onderbelicht. Als je bijvoorbeeld
de analyses van de laatste jaren ziet, is een van de grove fouten die gemaakt
is in de Amerikaanse beoordelingen dat de Noord-Vietnamezen dan mis-
schien wel communisten waren, maar toch vooral en in de eerste plaats na-
tionalisten. Dat maakte vervolgens het communisme in Vietnam, Indonesia,
Maleisie en in Thailand onvergelijkbaar, waardoor de hele dominotheorie
niet langer klopte. Immers, die domino's waren niet van dezelfde grootte,
niet van hetzelfde gewicht en niet van hetzelfde soort. Er waren er van ivoor
en er waren er gewoon van plastic.

Dus wat schromelijk is onderschat, ook door ons journalisten, is dat het
Vietnam-conflict niet zozeer onderdeel was van een communistisch streven
naar wereldheerschappij, maar veel meer een oorlog voor bevrijding van
Vietnam zelf. Er was sprake van zo'n sterk en breed gedragen nationalistisch
element dat uiteindelijk die armzalige Vietcong-soldaten, die liepen op zolen
gemaakt uit Amerikaanse banden, tegen alle verhouding in de Amerikanen
wisten to verslaan. Dat was in de geschiedenis van Amerika nog nooit ge-
beurd. Daarom achtervolgt die oorlog nog zo ontzettend veel mensen en
verschijnen er in Amerika alleen al tweehonderd boeken per jaar over.
Vietnam heeft een enorme impact gehad op de Amerikaanse samenleving,
inclusief de Amerikaanse pers.

Wat betreft die pers ten tijde van Vietnam wil ik allereerst opmerken dat
Amerikaanse journalisten hun vak goed hebben uitgeoefend. Dat wil zeg-
gen: ze waren goed in het verslaan van wat ze zagen: de heldendaden van
hun troepen, het geweldige vertoon van militaire macht, alle tanks, vliegtui-
gen en marineschepen. Sommige jongens uit Saigon gingen 's ochtends naar
een vliegkampschip, filmden Brie minuten, kwamen terug en hadden het
weer voor die avond.

Dat bleek een erg eenzijdig beeld op to leveren, want veel belangrijker was
wat de pers Wet to zien kreeg. Ooit sprak ik met een Vietnamese cameraman
over de rol van ons en van de Amerikaanse journalisten en hij zei: "Jullie
deden reuze je best, maar als je om vijf uur klaar was met je stukje, dan was

71



Bart Rijs, Willebrord Nieuwenhuis, Mat Herben, Dirk-Jan van Baar

de oorlog voor jullie afgelopen. Meestal beg6n die dan echter pas voor ons,
want dan kwam de Vietcong, dan gebeurden de werkelijk belangrijke din-
gen".

Die misten we dus, zoals we ook de wat dieper gravende analyse misten.
Zoals Bart Rijs al opmerkte: dat heeft to maken met geld en met de mogelijk-
heid jezelf voor to bereiden. Wat betreft Vietnam had dat, geloof ik, ook
enigszins met de instelling van onszelf to maken. Af en toe moet je durven
zeggen: 'Ilk loop even niet achter de waan van de dag aan, ik kom eind van
de week met een langer stuk. Dan zal ik eens proberen to analyseren wat ik
de laatste tijd heb meegemaakt, wat ik hier gehoord heb'. Dat deed ik veel to
weinig. Dat is de moeilijkheid in het leven van een oorlogscorrespondent,
dat je eigenlijk niet de gelegenheid krijgt om grondig to denken en dat in de
waan van de dag ook niet afdwingt.

En dan kom ik tot een andere fundamentele vraag, namelijk die naar de
morele waarden. Een oorlog verandert degene die eraan deelneemt. Zo'n
oorlog is een prachtig excuus om meer to drinken dan normaal, meter uit to
gaan dan normaal en ook om vlugger een vrouw op je schoot to hebben - al
bleek dat in Vietnam of en toe wel een man to zijn. Het is werkelijk waar dat
oorlog de deelnemers eraan en de getuigen ervan vervormt, en je moet ont-
zettende sterke schoenen hebben om niet meegesleept to worden in bijvoor-
beeld het gemak van de troost die je vindt in allerlei aardigheden die de
Aziaten voor je bedachten.

U weet het misschien niet, maar ik kom uit een vrij net milieu en op kost-
school hebben de paters geprobeerd het resultaat van die opvoeding nog to
perfectioneren. Vervolgens sta je echter als jonge verslaggever midden tus-
sen de gruweldaden van de oorlog. Het is natuurlijk zo, dat als je soldaten
hebt zien sneuvelen, in plastic zakken verpakt hebt zien worden en die rei-
zen met dezelfde helikopter met je mee terug naar Saigon, dat gaat je na-
tuurlijk niet helemaal in de koude kleren zitten. Het doet je iets, om niet to
zeggen: dat vervormt je. Deviant, afwijkend en soms ook gewelddadig ge-
drag kan daarvan een resultant zijn. Dat kan een probleem worden voor een
verslaggever, maar ik heb dat ook met soldaten en officieren meegemaakt.
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Wat betreft de journalistiek ten tijde van Vietnam: mij is altijd opgevallen
dat Amerikaanse collega's in het begin van die oorlog vonden dat zij uit
patriottisme de lijn moesten volgen die in Washington werd uitgezet. Pas na
vier, vijf jaar wilden ze ter plekke zien dat het niet klopte wat er in
Washington gemeld werd. En ondertussen bleven we maar geloven dat
Amerika die oorlog niet kon verliezen. Ik neem het mezelf nog steeds kwa-
lijk dat ik to weinig heb geanalyseerd hoe het toch kon dat het Zuid-
Vietnamese leger drukker was met stelen dan met vechten, en waarom de
Amerikanen achter iedere soldaat lien mensen nodig hadden om die ene
militair to laten vechten, en ook waarom Washington zo eenzijdig vanuit
Saigon werd geznfor meerd.

Persoonlijk vond ik het werken in Vietnam erg moeilijk. Ilk wist nauwelijks
waar het land lag toen ik er voor het eerst heen ging. Tot dan toe was ik cor-
respondent in New York geweest. In Hilversum dachten ze waarschijnlijk:
Vietnam is druk bezig de eenenvijftigste staat van Amerika to worden, laten
we Nieuwenhuis maar sturen, die spreekt nog Engels ook. Dan kom je in
Azie aan. Je weet wel iets van de geschiedenis van Indonesia, van India,
maar van Vietnam zelf wist ik bijzonder weinig. Vervolgens word je geacht
meteen analyses en achtergronden to leveren, dat overkwam mij precies zo
als Bart Rijs het ook beschreef. Dat werkte natuurlijk van geen kant, temeer
niet omdat er in die tijd veel journalisten in Vietnam zijn geweest die slecht
voorbereid waren op hun taak en die dus hun werk niet anders dan matig
hebben kunnen doen.

Dan kom ik nog even terug op dat aspect van televisie. Het was de allereer-
ste oorlog die live, en in kleur thuis aan de ontbijttafel to zien was. Desal-
niettemin geloof ik niet dat de media veel invloed hebben kunnen uitoefe-
nen op de politieke en militaire besluitvorming. Uit alle studies over
Vietnam blijkt, dat de omslag in de VS niet is veroorzaakt door kritische
rapportages in de krant of op televisie. Die omslag vond plaats toen er
steeds meer zakken met dode mensen thuiskwamen, zonder dat er tastbare
resultaten in de voortgang van de oorlog werden geboekt. Toen is de Ame-
rikaanse politiek omgegaan.

Wat betreft die invloed denk ik dus dat wij hooguit een aanzwengelende rol
hebben. Met andere woorden: dat we het debat kunnen helpen op gang
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brengen. Daarnaast denk ik dat we bij uitstek geschikt zijn in het opvoeren
en doorgeven van emoties. Maar ik denk toch dat de uiteindelijke besluit-
vorming - en dat is maar gelukkig ook - door politieke motieven wordt
gestuurd. lk moet u heel eerlijk zeggen als ik terugkijk op mijn eigen erva-
ring in Vietnam, dat ik graag had gezien dat ik beter was voorbereid op
waar ik naartoe moest. Dat ik meer gelegenheid had gekregen mijn verhaal
kwijt to raken. Ilk heb eens een keer met veel pijn en moeite een verbinding
met Hilversum tot stand weten to brengen - dat moest nog via de korte
golf - en toen ik uiteindelijk die verbinding had, bleek dat ik daar gewoon
die dag geen zendtijd had. "Als je morgen terugbelt heb je een kans", werd
gezegd. Ja, dat was lastig verslaan en soms was het moeilijk om je bood-
schap over to brengen.

Misschien wel de moeilijkste vraag was echter hoe je als journalist en als
mens een houding ten opzichte van het fenomeen 'oorlog' kunt bepalen. Op
die vraag heb ik voor mezelf nooit een afdoende antwoord kunnen geven.
Feitelijk kun je namelijk alleen maar getuigen van de onmacht en van het
onvermogen van het individu in zijn omgang met oorlog. Dat heeft iets heel
onwerkelijks, maar toch is en blijft de oorlogsverslaglegging een avontuur
dat ik niet graag gemist zou hebben.

Mat Herben

Bij de afdeling Periodieken van het Ministerie van Defensie werken negen
journalisten en twee fotografen. Wij geven vier tijdschriften uit: het week-
blad Defensiekrant met actueel nieuws uit alle krijgsmachtdelen, en drie
maandbladen voor die afzonderlijke krijgsmachtdelen: Alle Hens voor de
marine, De Legerkoerier voor de landmacht en De Vliegende Hollander voor
luchtmachtpersoneel. De doelgroep bestaat niet alleen uit de bijna tachtig-
duizend militairen en burgerambtenaren die in actieve dienst zijn. Ook vete-
ranen, reservisten en particuliere abonnees ontvangen deze bladen, waar-
door de gezamenlijke oplage ongeveer 250.000 exemplaren is.

Interessante vragen aan de redacteuren van deze periodieken zijn natuurlijk
'wat schrijf je?' en over welke conflicten schrijf je?', maar feitelijk zijn dat
vervolgvragen op de kernvraag: boor wie schrijf je?'. Ilk sta op de loonlijst
van het Ministerie van Defensie, dus waarschijnlijk verwacht u als antwoord
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dat ik schrijf voor de minister dan wel het ministerie, maar dat is slechts ten
dele het geval. De taak van een overheidsorgaan is vanzelfsprekend het toe-
lichten van bestaand beleid. We hebben immers de plicht informatie to ver-
strekken, hetgeen overigens heel iets anders is dan het bedrijven van poli-
tieke propaganda. De Defensiebladen hebben een redactiestatuut dat ons
een grote mate van onafhankelijkheid verschaft. Wij publiceren kritische in-
gezonden brieven, interviewen vakbondsleiders en politici met uiteenlopen-
de denkbeelden, proberen kortom evenwichtige en betrouwbare informatie
to verstrekken. De vrijheid die de politieke en ambtelijke leiding van het
ministerie ons last, is ook een zaak van welbegrepen eigenbelang. Een com-
municatiemedium heeft immers alleen bestaansrecht als het betrouwbaar en
daardoor geloofwaardig is. Wij krijgen uitstekende rapportcijfers van onze
lezers, en de bladen zijn een bron van informatie voor menig collega en poli-
ticus over wat zich afspeelt op de werkvloer en in het hart van de defensie-
organisatie.

Mijn antwoord op de vraag 'voor wie schrijf je?' is simpel: voor al mijn ci-
viele en militaire lezers van hoog tot - vooral - laag in de organisatie. Dat
is helemaal niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. Een bekend gezegde luidt:
Ten journalist schrijft alleen voor zichzelf en hooguit voor zijn moeder'. Met
dit grapje wordt de beginnende journalist erop gewezen dat hij een tank
heeft hi zit er niet om zijn ijdelheid to strelen of om persoonlijke stokpaard-
jes to berijden. Zijn werk is de lezer to informeren. Met dit in gedachten is de
beantwoording van de vraag: over welke conflicten schrijf je?' niet moeilijk.
Dat zijn namelijk die conflicten of crisisgebieden waarmee mijn lezers to ma-
ken hebben of kunnen krijgen. Aan de onderwerpkeuze ligt dus geen hogere
morele of politieke beoordeling ten grondslag. De journalisten van de Defen-
sie-bladen bezoeken alle crisisgebieden waar zich Defensie-personeel be-
vindt, en het maakt daarbij niet uit of dat nu gaat om 66n man in Moldavie
of vijftienhondend mannen en vrouwen in Bosnie. In de Defensie-bladen
verschijnen dus reportages uit de bekende crisisgebieden waarin alle
Nederlandse media geinteresseerd zijn, zoals Bosnie en de Perzische Golf,
maar ook uit Haiti, Angola en Albanie, Mozambique en Cambodja.

In 1965 zond de Amerikaanse televisiemaatschappij CBS een reportage uit
over een actie in het Vietnamese dorp Cam Ne. Daarin was to zien dat Ame-
rikaanse mariniers het dorp in brand staken, waarop publieke verontwaar-
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diging in de VS ontstond. De ochtend na de reportage over Cam Ne werd
CBS-directeur Frank Stanton wakker gebeld. "Frank, probeer je mij to beso-
demieteren", zei een bekende stem. "Frank dit is je president. Gisteren heb-
ben je mensen op de Amerikaanse vlag gescheten". De Amerikaanse presi-
dent Lyndon B. Johnson had zich kennelijk behoorlijk opgewonden over de
televisiereportage, die het beoogde beeld van de Amerikanen als bevrijders
van Vietnam verstoorde. Een klassiek geval van de boodschapper die de
schuld krijgt. De Amerikaanse president had beter zijn legerleiding de oren
kunnen wassen, dan zouden latere en ernstiger uitwassen zoals in My Lai
misschien zijn voorkomen.

Ook de Amerikanen, die altijd zo prat gingen en nog gaan op hun openheid
en op de waakhondfunctie van de vrije pers, moesten in de jaren zestig ken-
nelijk wennen aan het fenomeen 'televisie', en dan met name over de al dan
niet vermeende impact daarvan. De Amerikaanse aftocht uit Vietnam wordt
vaak op het conto van dergelijke televisiebeelden geschreven. Het is wat
betreft Vietnam zo ongeveer het enige waarover enerzijds militaire houwde-
gens en anderzijds vredesactivisten het eens zijn. Zelf ben ik niet zo over-
tuigd van de beweerde invloed van de media. Na bijvoorbeeld de onthul-
Iende beelden van het Tet-offensief in 1968 heeft de oorlog immers nog
zeven jaren geduurd. Ilk denk dat steeds duidelijker werd dat de Amerika-
nen op de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats een militaire oplossing
voor een politiek probleem probeerden to forceren. Natuurlijk heeft de pers
een belangrijk steentje aan de beeldvorming bijgedragen, maar feitelijk heeft
die pers niet meer gedaan dan de rauwe werkelijkheid tonen. Dus Been
stemmingmakerij, zoals sommige militairen beweerden, en ook Been ge-
slaagde publiciteitscampagne, zoals misschien activisten het zien, maar ge-
woon journalistiek werk. Het was een vuile oorlog en dat werd getoond.
Elders in deze bundel wijst Jan Schoeman er terecht op dat de invloed van
de Amerikaanse media vaak wordt overschat. Hij maakt duidelijk dat de
Amerikaanse overheid al had besloten in Somalie in to grijpen, voordat de
televisiebeelden van hongerende mensen over de wereld gingen. Die beel-
den waren weliswaar een welkome ondersteuning, maar de Amerikaanse
beleidsmakers hadden hun standpunt al bepaald. De rol van de Amerikaan-
se media is doorgaans het beleid v6lgen, het primaat ligt bi de politiek.
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Naar mijn inschatting is de invloed van de pers op het buitenlands beleid in
Nederland groter dan in Amerika. Dat heeft alles to maken met het chauvi-
nisme dat de Amerikaanse journalistiek kenmerkt. Dat zie je al in de sport-
verslaggeving. Er moeten Amerikaanse medaillewinnaars zijn, anders is
geen Amerikaans medium erin geznteresseerd. En zelfs dan is de aandacht
voor sporten als wielrennen of hardrijden op de schaats minimaal.

In hun hart zijn de meeste Amerikanen een beet a afkerig van de rol van
politieagent in de wereld. Het isolationisme steekt steeds weer de kop op.
De Amerikaanse president kan pas tot militair ingrijpen overgaan als duide-
lijk is dat er ook Amerikaanse belangen op het spel staan en als Amerikaanse
militairen kunnen glorieren in de vertrouwde rol van bewierookte bevrij-
ders. Waarom moeten Amerikaanse levees worden opgeofferd als de Zuid-
Vietnamezen er zelf een potje van maken? Waarom moet Amerika veel geld
aan Defensie uitgeven en troepen in Europa stationeren? Kunnen die Euro-
peanen hun eigen boontjes niet doppen? Het zijn vertrouwde geluiden die
steeds weer klinken. Europese regeringsleiders investeren altijd veel tijd en
moeite om de Amerikanen ervan to overtuigen dat er sprake is van burden-
sharing, verdeling van de lasten, bondgenootschappelijke solidariteit, of hoe
je het ook noemen wilt. Het sturen van een Nederlands fregat naar de Golf is
in dit verband eerst en vooral een belangrijk politiek signaal, de militaire
waarde is betrekkelijk.

Het Amerikaanse standpunt is begrijpelijk. Ook Belgie trok zijn troepen uit
Rwanda terug, nadat daar tien para's waren vermoord. En ik vermoed dat
de Nederlandse bereidheid tot ingrijpen in humanitaire conflicten snel ver-
dampt als er slachtoffers vallen terwijl aansprekende resultaten uitblijven.
De achillespees van de westerse democratie is dat wij niet gauw bereid zijn
mensenlevens to riskeren. Voor een dictator spelen eigen verliezen geen rol.
Saddam Hoessein gokte hierop tijdens de Golfcrisis van 1990/1991. Hij
dacht de geallieerden to kunnen verdrinken in een zee van bloed, maar ge-
neraal Schwarzkopf trapte daar niet in. De grondoorlog begon pas na een
langdurige luchtmachtcampagne, duurde daardoor slechts vier dagen en
ging met weinig verliezen aan geallieerde kant gepaard.

Sprekend over de Golfoorlog komen we natuurlijk aan het hete hangijzer
van de presspool. De Amerikanen lieten de journalisten slechts in groepjes en
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onder strikte begeleiding aan het front toe. De algemene gedachte is dat hier
sprake is van een beperking van de bewegingsvrijheid en dat zou gedaan
zijn om de pers aan het lijntje to kunnen houden. Ik waag dit to betwijfelen.
De meeste professionele voorlichters, en daar reken ik zeker de Amerikanen
toe, weten dat je onaangename feiten hooguit korte tijd kunt achterhouden.
De waarheid komt altijd aan het licht. De Amerikaanse overheid heeft een
haat-liefde verhouding met de pers. President Kennedy zei het al: "Journa-
listen zijn onze grootste vrienden, de media onze grootste vijanden". En
generaal Meyer, hoofd voorlichting van het Amerikaanse leger, drukte het
zo uit "Journalisten zijn net krokodillen, je hoeft niet van ze to houden, je
hoeft ze zelfs niet aardig to vinden. Maar je moet ze wel voeren."

De ontevreden geluiden kwamen vooral van freelancers en verslaggevers
van de schrijvende pers, die door het poolsysteem hun kans op primeurs
zagen wegsmelten, omdat zij achteraan moesten aansluiten bij de gevestigde
televisienetwerken. Zij mopperden ook dat een geallieerde troepenmacht
van een half miljoen militairen toch in staat zou moeten zijn om 'slechts' 1200
journalisten en technici to begeleiden. Alsof de krijgsmacht nets anders to
doen had! Het poolsysteem kan daarentegen op begrip en instemming reke-
nen van de kant van de Britse televisieploegen. BBC en ITN werkten nauw
samen in de Mobile Reporting Teams, ook wel Media Response Teams genoemd,
waardoor de tv-ploegen waxen verzekerd van goede satellietverbindingen
en accurate informatie.

ITN-hoofdredacteur Stewart Purvis zei in 1991 tijdens een Iezing voor de
Royal Society of Arts: The British television news pool system did enable us
to report a war in the most advanced and effective way ever, using a system
the military could cope with, under guidelines which both sides could live
with. It was built on trust and, to be frank, a hope by the military that the
more the British correspondents were part of the military operation, the
more sympathetic their reporting would be. The media and the military
lived side by side. (...) The pool teams were also there at the difficult mo-
ments, like the aftermath of the accidental attack by American planes on
British troops. In general, the camera teams could film anything they liked. It
was what they sent back for transmission that was scrutinized. While the
war was underway I said that we would be watchful in case the military
tried to withhold or censor information not for reasons of operational secu-
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rity but for other reasons - for instance, to cover up a serious military mis-
take, or to hide bad news for the sake of morale. The correspondents re-
turning from the Gulf reported that this did not happen.", aldus Purvis. Zijn
opmerking dat de teams alles mochten filmen en dat alleen het uit to zenden
materiaal werd gecontroleerd, impliceert niet alleen dat er sprake was van
openheid, maar ook dat er kennelijk geen compromitterend materiaal is
opgenomen. Achteraf zijn er immers geen onthullende reportages versche-
nen, gebaseerd op het ongebruikte materiaal dat niet direct kon worden uit-
gezonden.

De begeleiding door militaire voorlichters is in veel gevallen onmisbaar, in
de eerste plaats voor de veiligheid van de journalist zelf. Tegenwoordig gaat
geen verstandige journalist nog naar een oorlogsgebied zonder zich eerst to
laten informeren door het Ministerie van Defensie. Het ministerie verstrekt
tegen betaling gasmaskers en kogelvrije vesten, verzorgt op aanvraag een
journalistentraining, die geen overbodige luxe is, want maar weinig leken
zijn in staat een landmijn, laat staan een boobytrap to herkennen. Daarnaast
is enige uitleg voor de gemiddelde journalist bepaald geen overbodige luxe,
al was het maar om to voorkomen dat hij de verkeerde kant oploopt. Het
gevoel van verlorenheid aan het front wordt heel treffend onder woorden
gebracht door de oorlogscorrespondent die zijn boek over de Vietnam-oor-
log de titel gaf: Anyone Here Who Has Been Raped and Speaks English? In dit
zinnetje zitten vele elementen die tot nadenken stemmen: sommige journa-
listen zijn kennelijk op zoek naar excessen, die vervolgens tot norm worden
verheven. Ze kennen de taal en de cultuur van het land niet. En het belang-
rijkst is natuurlijk de behoefte aan feiten uit de eerste hand.

Persoonlijk denk ik dat de kritiek op de persbegeleiding ten tijde van de
Golfoorlog vooral voortkomt uit een soort teleurstelling dat men geen mas-
sagraven heeft kunnen zien van gesneuvelde Irakezen. Het is de vraag of dat
terecht is. De Amerikanen hebben de zaak niet fraaier voorgesteld dan het
was. De gruwelijke aanblik van de gebombardeerde colonne van het Irakese
leger op de vlucht uit Koeweit-stad is niet geheim gehouden. Iedereen die
daarnaast logisch nadenkt en op de hoogte is van de uitwerking van een
bom van 500 kilo (een krater van zes bij lien meter) begrijpt dat er duizen-
den doden aan Irakese kant moeten zijn gevallen bij de vernietiging van
vierduizend tanks en duizenden andere voertuigen. De militaire vakpers
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schat het aantal op 100.000 casualties. Het woord 'casualty' is overigens ty-
pisch zo'n woord dat tot misverstand kan leiden. Het betekent slachtoffers,
dus doden en gewonden, waarbij militairen vaak de vuistregel een op vijf
hanteren. Dus twintigduizend doden en tachtigduizend gewonden aan Ira-
kese kant. Maar vaak wordt 'casualties' onjuist vertaald met 'doden'. Er zijn
nog vele andere voorbeelden van vertaalfouten. Het NOS-Journaal vertaalde
'armoured division' tijdens de Golfoorlog vaak met 'gewapende' divisie. De
enig juiste vertaling is pantserdivisie, een eenheid van ruim tienduizend
man met zo'n tweehonderd tanks. De journalistieke kennis van zaken was
tijdens de Golfoorlog soms ver to zoeken en werd nog verergerd doordat
actualiteitenrubrieken of en toe de verkeerde deskundigen inhuurden, zoals
landmachtmilitairen en Midden-Oostenkenners die hun zegje mochten doen
over de effectiviteit van nota bene de luchtoorlog.

De Nederlandse journalistiek kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Britse, weinig echte defensiespecialisten; misschien een stuk of tien. Erg is
dat niet, zo lang de betrokken journalist maar kritisch is en de goede bron-
nen raadpleegt. Militaire deskundigheid is noodzakelijk bij typisch militair-
operationele conflicten als de Golfoorlog en eerdere Israelisch-Arabische
conflicten, maar militaire vakkennis is helemaal niet nodig om een goed
verslag to kunnen geven van burgeroorlogen. Wie naar Bosnie of Kosovo
gaat, dient to beschikken over algemene journalistieke vaardigheden en een
portie lef. Strategie, tactiek, materieelkennis en militair inzicht spelen dan
nauwelijks een rol. Als je televisiebeelden ziet van tanks die woonhuizen
platwalsen in Kosovo, dan kan een leek begrijpen dat dit geen normaal poli-
tie-optreden is.

Bij een burgeroorlog is politiek inzicht belangrijk. Misschien dat de Neder-
landse pers daarom zo goed is bij burgeroorlogen, want de gemiddelde Ne-
derlandse journalist heeft een goede algemene ontwikkeling. Bovendien is
politieke verslaggeving zo ongeveer het hoogst bereikbare in journalistiek
Nederland. Het zijn vooral de parlementaire verslaggevers die in ons land
aan de weg timmeren. Dat komt door onze fixatie op politiek. De theoloog
Kuitert heeft een behartenswaardig boek geschreven onder de veelzeggende
titel Alles is politiek, maar politiek is niet alles. Het is bijna een Pavlov-reactie
van Nederlandse journalisten om politici als eersten naar hun mening to
vragen, of dat nu gaat om drugsbeleid, criminaliteit, luchtvaartbeleid, of wat
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dan ook. Dat is jammer, want soms komen daardoor de echte deskundigen
niet aan het woord en worden de feiten verkeerd belicht.

Toch is die invalshoek begrijpelijk. In Nederland vindt het openbare debat
gelukkig nog grotendeels in het parlement plaats, daardoor is het toezicht en
ook de invloed van de media op de politieke besluitvorming vrij groot. In de
Verenigde Staten is de rol van het publieke debat en dus de media minder
groot. De werkelijke macht hgt daar bij de denktanks, een onderdeel van de
zogenoemde veiligheidselite. En die laten zich niet makkelijk beznvloeden
door krantenkoppen.

Dirk-Jan van Baar

De meeste oorlogen beleef ik mee vanuit mijn studeerkamer in Utrecht,
waarbij ik me laat voorlichten door deskundige journalisten als Bart Rijs,
Willebrord Nieuwenhuis en Mat Herben, de echte vakmensen dus. Ilk heb
natuurlijk grote bewondering voor dit soort mensen, die in feite het zware
werk opknappen. En ik heb me eigenlijk ook enigszins verbaasd over hun
zelfkritiek. Want dat er ook bij oorlogscorrespondenten van alles misgaat,
onder andere als gevolg van een gebrekkige voorbereiding en hun snelheid
van werken, dat kan ik me goed voorstellen. Dat neemt echter niet weg dat
ik als krantenlezer en als televisiekijker denk dat het met die gebrekkige
berichtgeving toch meevalt. Zittend in Utrecht heb ik zelf namelijk het idee
dat als je werkelijk geznformeerd wilt worden over conflicten zoals in Joego-
slavie of de Golf, of indertijd in Vietnam, dat je dankzij diezelfde media dan
toch aardig aan je gerief kunt komen.

Het is overigens naar mijn idee moeilijk om in dit verband steeds to spreken
over de media. Het lijkt me van belang to zeggen dat er zich binnen die hele
mediawereld voortdurend een concurrentiestrijd afspeelt tussen de ver-
schillende netwerken, stations en ook op primeurs jagende journalisten. Met
andere woorden, in dat hele mediacircus van oppervlakkigheid, leugens en
bedrog zit natuurlijk ook een zichzelf corrigerend mechanisme op basis
waarvan we toch wel een zeker betrouwbaar beeld kunnen destilleren.

Ilk weet dan ook niet of het beeld wat we toen van de Golfoorlog hadden nu
zeven of acht jaar later zo drastisch moest worden hersteld. De enige echte
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correctie die ik mij herinner, is eigenlijk al meteen na afloop van die Golf-
oorlog tot stand gekomen. In eerste instantie kregen we immers het beeld
dat daar met precisiewapens surgical strikes konden worden uitgevoerd, en
dat wij als gevolg daarvan aan het winnen waren. De kruisraketten vlogen
door Bagdad heen, alsof het vliegende tapijtjes waren, en die wisten precies
doel to treffen.

Dat beeld heeft heel kort echt bestaan, daarna kwamen de eerste vraag-
tekens. De oorlog was inderdaad gewonnen, maar al heel snel na afloop
ervan rezen vragen naar bijvoorbeeld het werkelijke effect van al die preci-
siewapens. Die bleken namelijk helemaal niet zo precies to zijn geweest. Zo
bleek de Republikeinse Garde van Saddam Hoessein aan vernietiging ont-
snapt to zijn, met als gevolg dat Saddam Hoessein in staat was de shiutische
moslims, die in opstand waren gekomen op verzoek van de Amerikaanse
president Bush, een vreselijk lesje to leren. Hetzelfde gold voor de Koerden
in Noord-Irak.

Het beeld leeft van de Golfoorlog als een grote militaire show bedoeld om
een Irakese booswicht tot de orde to roepen. Dat beeld is blijven bestaan,
maar aan de andere kant is het beeld van een klinkende militaire overwin-
ning al bnnen een maand verdampt. Immers, Saddam heeft het overleefd en
is ook heel snel in staat gebleken om bijvoorbeeld de Koerden op een vrese-
lijke manier to grazer to nemen. Met andere woorden ik geloof niet dat men-
sen die zich werkelijk in de gang van zaken verdiepten lang in het fabeltje
van die klinkende westerse overwinning geloofd hebben. Daar is bij mijn
weten toch ook voortdurend over bericht.

Ook het beeld wat we de eerste jaren hadden van de oorlog in het voorma-
lige Joegoslavie is naar mijn idee in de loop der jaren ook niet drastisch ver-
anderd. Er zijn natuurlijk via allerlei onderzoek wel veel nieuwe details naar
voren gekomen, denk maar aan het boek van Rijs en Westerman over de
gang van zaken in Srebrenica. Maar het grote beeld van de oorlog in Joego-
slavie en de manier waarop de Europese mogendheden en later de Ameri-
kanen daar op reageerden, dat is naar mijn idee later niet gecorrigeerd. In
feite is misschien zelfs wel opvallend hoe snel we in het Westen - en dus op
flinke afstand - eigenlijk een min of meer correct beeld van zon complexe
situatie hebben kunnen vormen. Dat is dan toch de verdienste van de jour-
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nalistiek en een gevolg van de vlucht die de ontwikkeling van de moderne
massacommunicatiemedia heeft genomen.

Ilk heb het al eerder gezegd, en het klinkt paradoxaal, maar voor een goede
meningsvorming is het tegenwoordig misschien maar het beste om gewoon
thuis to blijven, met de afstandsbediening en met de kranten in de hand.
Dan heb je waarschijnlijk veel sneller en ook veel beter een beeld van de
werkelijke gang van zaken dan 'onze correspondent in Sarajevo' of in Bel-
grado die maar voortdurend moet zorgen dat hij het eigen vege lijf redt.

Tenslotte nog een enkele opmerking over de invloed van de massamedia. Ik
geloof, in navolging van bijvoorbeeld Herbert en Nieuwenhuis, dat de di-
recte invloed van media eigenlijk heel beperkt is. Media oefenen wel een
soort indirecte invloed uit, in die zin dat ze inderdaad de aandacht voor
bepaalde crisishaarden kunnen vergroten. Ze kunnen er in dit verband ove-
rigens ook voor zorgen dat sommige crisishaarden helemaal niet belicht
worden, de vergeten oorlogen in Soedan en Afghanistan zijn daarvan maar
twee voorbeelden.

De reden dat over sommige conflicten helemaal niet geschreven wordt, zoals
over Afghanistan, is wel duidelijk. Dat heeft ermee to maken of jij daar als
westers land economische of andere belangen hebt en dus of daar westerse
troepen worden ingezet. Op het moment dat er westerse troepen, en tegen-
woordig zelfs steeds vaker Nederlandse militairen, bij betrokken raken, dan
is media-aandacht verzekerd.

Dat neemt echter niet weg dat ook in dat geval oorlogen moeten concurreren
met schaatskampioenschappen, met crisisjes en met allerlei andere dingen in
de media die het publiek ook belangrijk vindt. En in zekere zin moeten we
daar blij mee zijn. Dat marktmechanisme zorgt ervoor dat er toch een vorm
van voortdurende concurrentie is tussen producenten van nieuws en derge-
lijke. Die zijn er toch in hun concurrentiestrijd steeds bij gebaat om een zo
adequaat mogelijk verslag van de gang van zaken voor to zetten.

Ilk wil mijn bijdrage daarom ook relatief optimistisch afsluiten. Dat doe ik
via de bewering dat het, ondanks alle verhalen over propaganda en ondanks
alle snoeverij van bijvoorbeeld generaal Schwartzkopf aan het einde van de
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Golfoorlog ("Thanks folks from the media!"), toch niet mogelijk is voor po-
litici, voor militairen, of wie dan ook, het nieuws volledig naar hun hand to
zetten. Ze kunnen, met andere woorden, de media zelfs in een oorlogssitua-
tie nooit helemaal sturen. En dat lijkt me een geruststellend idee.
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