
 

Zijn buitenlandse
verslaggevers
onafhankelijk en vrij?
Velen stellen zich een correspondent voor als een soort van tijd- historicus: als er 
ergens iets belangrijks gebeurt, neemt hij de gebeurtenis ter plaatse op, doet er 
opzoeking over en geeft bericht. De Nederlandse correspondent Nabije Oosten, Joris 
Luyendijk, schildert het echter in zijn boek “Over beelden en leugens in tijden van 
oorlog: uit het leven van een oorlogsverslaggever”, als volgt:

Zijn buitenlandse verslaggevers/ correspondenten  onafhankelijk en vrij?

Velen stellen zich een correspondent voor als een soort van tijd- historicus: als er ergens iets
belangrijks gebeurt, neemt hij de gebeurtenis ter plaatse op, doet er opzoeking over en geeft 
bericht. De Nederlandse correspondent Nabije Oosten, Joris Luyendijk, schildert het echter 
in zijn boek “Over beelden en leugens in tijden van oorlog: uit het leven van een 
oorlogsverslaggever”, als volgt:

“[…] Maar ik trok er niet op uit om een of andere zaak grondig te onderzoeken. Dat hadden 
anderen allang gedaan. Ik trok er alleen op uit om mij als presentator op te stellen op een 
originele plaats, waar het zich had afgespeeld en de informatie door te geven.  […] Per fax of
mail kwamen er dan berichten van het persagentschap.  Die vertelde ik voor de radio na met 
mijn eigen woorden en voor de krant herschreef ik ze tot een artikel. […] Mijn collega 
correspondenten in Londen, Parijs, Berlijn en Washington ...  allen vonden, […] dat wij ons 
teveel en te slaafs richtten naar de richtlijnen van de persagentschappen.”

Er kan dus niet echt sprake zijn van zelfstandig en onafhankelijk onderzoek door 
correspondenten. De waarheid komt altijd aan het licht: het is alleen een tijdskwestie. 
Volgend citaat van de Duitse schrijver Frank Thiess formuleert het treffend. 

“De waarheid is een onverwoestbare plant. Men kan haar rustig verbergen onder een rots, 
maar als het tijd is, stoot zij desondanks door.” Frank Thiess, Duits schrijver

door atd

Bronnen:

ExpressZeitung.com( Ausgabe 4. Februar 2017)
http://www.expresszeitung.ch/

https://de.wikipedia.org/wiki/Joris_Luyendijk

Dit zou u ook kunnen interesseren:

---
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Kla.TV – Het andere nieuws ... vrij – onafhankelijk – ongecensureerd ...

è wat de media niet zouden moeten verzwijgen ...
è zelden gehoord van het volk, voor het volk ...
è nieuwsupdate elke 3 dagen vanaf 19:45 uur op www.kla.tv/nl

Het is de moeite waard om het bij te houden!

Gratis abonnement nieuwsbrief 2-wekelijks per E-Mail

verkrijgt u op: www.kla.tv/abo-nl

Kennisgeving:

Tegenstemmen worden helaas steeds weer gecensureerd en onderdrukt. Zolang wij niet 
volgens de belangen en ideologieën van de kartelmedia journalistiek bedrijven, moeten wij er
elk moment op bedacht zijn, dat er voorwendselen zullen worden gezocht om Kla.TV te 
blokkeren of te benadelen.

Verbindt u daarom vandaag nog internetonafhankelijk met het netwerk!

Klickt u hier: www.kla.tv/vernetzung&lang=nl

Licence:    Creative Commons-Licentie met naamgeving
Verspreiding en herbewerking is met naamgeving gewenst! Het materiaal mag echter niet uit de context gehaald gepresenteerd worden.
Met openbaar geld (GEZ, ...) gefinancierde instituties is het gebruik hiervan zonder overleg verboden.Schendingen kunnen strafrechtelijk vervolgd 
worden.
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