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Op donderdag 2 december organiseerde Jonge Atlantici een debat met als thema de rol 

van de media in gevechtssituaties en oorlogen, in het Crea Theater te Amsterdam. 

Sprekers waren Niels Roelen, majoor in het Nederlandse leger en auteur van Soldaat in 

Uruzgan, en Joeri Boom, redacteur van de Groene Amsterdammer en auteur van Als een 

nacht met duizend sterren. Aan de sprekers werd een aantal stellingen voorgelegd 

waarover ze vervolgens met elkaar in discussie konden gaan. Daarnaast was er de 

mogelijkheid om vanuit de zaal te reageren en vragen te stellen.  

 

Het belangrijkste gespreksonderwerp van de avond was de berichtgeving in de 

Nederlandse media over de oorlog in Afghanistan. De drie belangrijkste spelers in dit 

proces zijn de media, de krijgsmacht en de politiek. De media fungeert als belangrijke 

schakel tussen de burgers en de krijgsmacht. Het is daarbij zeer belangrijk dat de media 

een waarheidsgetrouw en onafhankelijk beeld geven van de situatie in Afghanistan aan 

de Nederlandse burger. Hoe triviaal dit ook mag klinken, vaak wordt de situatie door de 

media rooskleuriger voorgesteld dan de harde en minder aantrekkelijke realiteit. Veel 

(Nederlandse) journalisten vergeten dat zij onafhankelijk nieuws moeten brengen en 

denken in plaats daarvan vaak aan de kijk- of verkoopcijfers. Veel te vaak worden 

journalisten echter ook beperkt in hun mogelijkheden, doordat voorlichters van het 

ministerie van Defensie alle publicaties van journalisten controleren. Deze journalisten 

kunnen voorts worden verzocht om informatie die onwenselijk is om via de media te 

verspreiden uit hun teksten te schrappen. Op deze manier wordt er door 

persvoorlichters in de media een eenzijdig beeld van de Nederlandse missie in 

Afghanistan geschapen, dat in ieder geval kan rekenen op goedkeuring vanuit de 

politiek. Het ironische aan de zaak is echter dat de Nederlandse militairen in Afghanistan 

vochten voor de opbouw van de democratie, terwijl de persvrijheid in eigen land nogal 

eens in het geding komt.  

 

De belangrijkste boodschap tijdens deze avond lijkt dan ook de oproep tot 

onafhankelijke journalistiek te zijn. De Nederlandse burger heeft immers het recht om 

te weten wat er allemaal precies gebeurt in oorlogen waarbij het Nederlandse leger 

betrokken is. Dit is een essentiële factor in een democratie. Journalisten zijn niet voor 

niets het geweten van het volk. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook de 

consumenten zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De nieuwsgierigheid naar 

de werkelijke situatie van de consument zal journalisten in grotere mate ertoe zetten 



om door middel van eerlijke en onafhankelijke berichtgeving kranten te verkopen en 

hoge kijkcijfers te scoren. 
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