
Elving, W.J.L. Desinformatie. In: A.P. van Leeuwen (red.) 
Communicatieverhaal halen 2020 – 2021, p 228 – 231.



230 

,Wfs6RONJNGEN 

geopolitieke kansen zien om onze samen

leving met desinformatie te bestoken, maar 

ook in ons eigen parlement zitten versprei

ders van nepnieuws en complottheorieën. 

Als zendmasten in de brand worden gesto

ken, als er gezondheidsrisico's gaan ontstaan 

door onjuiste informatie zoals het aanprijzen 

van hydroxychloroquine, dan hebben we als 

samenleving een groot probleem. We gaan 

een klimaatcrisis tegemoet waarbij allerlei 

vervelende, pijnlijke ingrepen in ons leven 

nodig zullen zijn. Om verdere escalatie en 

polarisatie te voorkomen is er behoefte aan 

betrouwbare, onafhankelijke informatie, die 

makkelijk toegankelijk moet zijn, begrijpe

lijk voor iedereen. Daar speelt niet alleen de 

overheid een rol, maar ook de media moeten 

hier haar cruciale rol in pakken, net als de 

communicatieprofessie. 

De media hebben het moeilijk in een markt 

die afhankelijk is van advertenties. Het is 

ook een branche geworden waar anderen 

jouw verhaal kinderlijk eenvoudig ko

piëren en op hun eigen site plaatsen. De 

journalistiek is zich al jaren aan het aanpas

sen. Moet nu ook niet het aloude principe 

van hoor en wederhoor - en dat altijd de 

tegengestelde mening moet worden ge

plaatst - niet zo langzamerhand verdwijnen 

als dit aantoonbaar onjuist is? Media zitten 

in de valkuil dat controversiële onderwer

pen meer aandacht en meer publiek trekken 

en dus meer adverteerders, waarmee het 

voortbestaan van de krant of het programma 

gegarandeerd wordt. 

Angstaanjagend 

Wanneer iedereen kan fotoshoppen, ano

niem berichten kan verspreiden en deep

fakes kan gaan toepassen, is dat angstaanja

gend. We moeten ons als samenleving gaan 

wapenen. Wat kunnen we doen? 

We zullen moeten starten met het definiëren 

van onze eigen ethische principes. Als lid 

van de Page Society deel ik hier graag de 

principes die Page als sinds haar oprichting 

heeft (1992). 

Ik denk dat het belangrijk is dat meer 

verenigingen en media zelf zogenoemde 

gedragsregels gaan opstellen, zoals beroeps

vereniging Logeion doet. Een snelle scan 

leerde dat alleen de NRC gedragsregels 

(www.nrccode.nrc.nl) heeft die snel te vin

den zijn, bij andere titels leverde een snelle 

zoektocht niets op. 

Daarnaast moeten we natuurlijk werken aan 

mediawijsheid. Er zijn al veel campagnes die 

ons waarschuwen voor mogelijke digitale 
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