
De boodschap van paus Franciscus van 24 januari 2018 voor de 52ste We-
relddag van de Media werd hier en daar vermeld, zonder dat er dieper op 
ingegaan werd. De titel: ‘De waarheid zal u bevrijden’ (Joh 8,32). Nepnieuws 
en vredesjournalistiek, het zal de lezer van de rubriek 'Venster op de wereld' 
vertrouwd in de oren klinken, maar voor de media is het een ongewoon per-
spectief en een formidabele uitdaging. Een uitnodiging dus om wat dieper in te 
gaan op de rol en de betekenis van de berichtgeving vanuit christelijk oogpunt. 
Neutrale media bestaan niet en geen enkele journalist zal beweren dat hij altijd 
en overal volledig correcte informatie verspreidt. Fouten zijn onvermijdelijk en 
daar wordt hij dan makkelijk op aangevallen, vooral door wie berichten de 
wereld instuurt die totaal verzonnen zijn. Hoe horen we met informatie om te 
gaan? Wat wordt bedoeld met waarheid? Waarom is het essentieel dat elke 
christen getuigt van de waarheid?

VENSTER OP DE WERELD

DE WAARHEID ZAL U BEVRIJDEN (Joh 8,32)
Paus Franciscus tegen nepnieuws  

en voor vredesjournalistiek
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De korte boodschap1 begint met te 
stellen dat menselijke communicatie 
alles te maken heeft met communio, 
gemeenschap, het samenbrengen 
van mensen. Media kunnen natuurlijk 
ook gebruikt worden om het tegen-
deel te bewerken. In dat verband 
wordt verwezen naar de verhalen 
van Kaïn en Abel en de toren van Ba-
bel in het boek Genesis. Het verschijn-
sel ‘nepnieuws’ dat in het digitale tijd-
perk overal de kop opsteekt, wordt in 
die context benaderd.

nepnieuws

De omschrijving van het fenomeen 
fake news moet in deze boodschap 
niet onderdoen voor die van medi-
aspecialisten2. Alle aspecten komen 
aan bod, maar de lezer vindt er geen 
concrete voorbeelden of verwijzin-
gen. Dan moet je onvermijdelijk de 
netwerken van de presidenten Poetin 
en Trump vermelden. Extremistische 
partijen, zowel van rechts als van 
links, zijn eveneens ijverige produ-
centen van nepnieuws. Je kan niet 
verwachten dat een pauselijke bood-
schap hen bij naam noemt, maar uit 
de beschrijving van de verschillende 
producten kan je makkelijk afleiden 
wie ze gemaakt en verspreid heeft.

Bij de eindeloze discussies over de 
term nepnieuws wordt niet stilgestaan. 

Franciscus komt onmiddellijk ter zake: 
het gaat om totaal verzonnen be-
richten of om ernstig vervormde rap-
porten over gebeurde feiten met het 
doel de lezer, toehoorder of kijker te 
manipuleren. Men zorgt ervoor dat 
deze berichten de aandacht van de 
consument trekken, aannemelijk lijken 
en vooral beantwoorden aan zijn 
verlangens, vrees, vooroordelen, enz. 
Wie over voldoende geld beschikt 
kan makkelijk aan genoeg gegevens 
komen om een netwerk van mensen 
te bereiken die zeer vatbaar zijn voor 
dit soort verhalen (denk aan Cam-
bridge Analytica). Daarna zorgen ze 
zelf voor verdere verspreiding: eens 
de bal aan het rollen gebracht, valt hij 
nog moeilijk te stoppen. Vals nieuws 
verspreidt zich sneller dan het echte3!

In tegenstelling tot veel analisten die 
zich bijna exclusief inlaten met per-
sonen en organisaties die nepnieuws 
verspreiden, heeft paus Franciscus 
ook oog voor de consumenten ervan. 
Een soort onweerstaanbaar verlan-
gen naar het grote gelijk zorgt ervoor 
dat mensen koortsachtig op zoek 
gaan naar berichten die hun angst 
voeden, om er zich daarna kramp-
achtig aan vast te klampen. Onder-
scheiding is aan hen niet besteed en 
ze worden zo zelf enthousiaste ver-
spreiders van nepnieuws.



onDersCheiDinG

De paus stelt dan dat niemand zich 
kan onttrekken aan de verantwoorde-
lijkheid om tegen deze valse bewerin-
gen in te gaan. Hij richt zich hier niet 
alleen tot de christenen, maar tot om 
het even wie. In deze context spreekt 
hij zijn waardering uit voor de vele 
initiatieven die jongeren gevoelig 
maken voor de valsheid van zulke 
berichten, hen leren hoe ze deze kun-
nen ontmaskeren in het bijna ondoor-
dringbare woud van het internet en 
zelfs hoe ze bepaalde instrumenten 
kunnen ontwikkelen of gewoon ge-
bruiken om de bron ervan te achter-
halen4. 

Het mag echter niet bij technische 
ingrepen blijven, je moet mensen hel-
pen om zelf de ‘logica van de slang’ 
te ontmaskeren. Dat is een verwijzing 

naar het verhaal in Genesis 3,1-15, 
waar de slang heel geraffineerd 
te werk gaat. Ze doet zich voor als 
de vriend van de mens, verdraait 
de woorden van God, speelt in op 
het onweerstaanbaar verlangen van 
mensen naar macht, enz. Wie ooit in 
een omgeving met een rijke verschei-
denheid aan slangen geleefd heeft, 
voelt heel goed aan wat met de meta-
foor bedoeld wordt. Geconfronteerd 
met dit reptiel, ga je spontaan panike-
ren en het vraagt enig doorzettings-
vermogen en veel oefening om kalm 
en met inzicht op een ontmoeting met 
slangen te reageren. Technische ken-
nis is mooi meegenomen, maar het 
komt vooral aan op onderscheiding: 
wat gebeurt hier juist, waarom slaat 
de angst mij om het hart, waar schuilt 
het gevaar precies (in de situatie, 
maar ook in mijn gevoelens), hoe pak 
ik dit het best aan? Hoe iemand ge-
leerd heeft om te onderscheiden wat 
in hem- of haarzelf omgaat, zal be-
palend zijn. Het doet er niet toe of 
die persoon nu met echte slangen te 
maken krijgt of met nepnieuws.

bevrijDinG

Een citaat uit De gebroeders Karama-
zov (II,2) van Dostojevski geeft weer 
wat de voortdurende manipulatie 
van feiten en gebeurtenissen met een 
mens doet: Wie zichzelf voorliegt 
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en de eigen leugens gelooft, kan uit-
eindelijk de waarheid niet meer on-
derscheiden, noch in zichzelf, noch 
rondom zich. Hij heeft voor niemand 
nog achting, niet voor zichzelf en niet 
voor de anderen. Gezien niemand 
nog waardevol voor hem is, houdt hij 
op te beminnen. Verstoken van liefde 
en om toch iets om handen te heb-
ben, geeft hij zich over aan passies 
en vulgair vertier. Zijn ondeugden 
maken van hem een beest, en dit al-
les vloeit voort uit het voortdurend lie-
gen tegen anderen en zichzelf. 

Dat een Russisch schrijver uit tsaristi-
sche tijden accuraat weergeeft waar-
toe systematische manipulatie van de 
waarheid leidt, kan ironisch overko-
men wanneer je weet welke rol de 
‘nieuwe tsaar’ vandaag speelt in de 
productie van nepnieuws. Dat wil 
nog niet zeggen dat het ook zo be-
doeld was. Duidelijk is dat het citaat 
van Dostojevski in de boodschap de 
nood aan bevrijding weergeeft voor 
al wie voortdurend met nepnieuws te 
maken krijgt. Hier is meer nodig dan 
een rechtzetting van de verschillende 
valse berichten. Daarvoor grijpt paus 
Franciscus terug naar de Schrift, 
vooral het evangelie volgens Johan-
nes, waar Jezus zichzelf de waarheid 
noemt (cf. Joh 14,6), na gezegd te 
hebben dat de waarheid ons zal be-
vrijden (cf. Joh 8,32). Wie met dit the-

ma, en vooral de Schrift, vertrouwd 
is, voelt aan wat de paus in enkele 
regels onder woorden brengt. Voor 
de meeste lezers van de boodschap 
zal dat niet het geval zijn. Een goede 
reden dus om er even dieper op in te 
gaan5.

nuanCes

Het is niet eenvoudig om uit de doe-
ken te doen wat juist bedoeld wordt 
met berichtgeving in dienst van de 
waarheid. Wie feiten en gebeurte-
nissen beschrijft en analyseert, weet 
dat mensen die elk op een eigen 
wijze interpreteren. De verslaggever 
moet recht doen aan de verschillende 
standpunten, zonder de werkelijkheid 
zelf geweld aan te doen. De waar-
heid verschijnt hier als een horizon 
die beetje bij beetje opgebouwd 
wordt als achtergrond voor het ge-
beuren zelf. De verslaggever heeft 
niet de pretentie de waarheid te be-
zitten, laat staan door te geven, maar 
hij reikt de lezer, luisteraar of kijker 
elementen aan die hem of haar toe-
laten de waarheid zelf te onderschei-
den. Een sobere weergave van het 
gebeurde volstaat niet, feiten moeten 
ook met elkaar in verband gebracht 
worden, getuigen en experts geraad-
pleegd, om ten slotte uit te monden in 
de redactie van een boeiend verhaal.



In landen met een behoorlijke pers-
vrijheid is het al niet makkelijk om in 
dienst te staan van de waarheid. Op 
plaatsen waar die fel beknot wordt 
door de overheid is het een gevaar-
lijke evenwichtsoefening. Sommige 
verbanden mogen eenvoudig niet be-
licht worden en een aantal standpun-
ten zijn taboe. Toch slagen heel wat 
journalisten erin om ook in dat soort 
omstandigheden de waarheid recht 
te doen. Ze gaan daarbij subtiel en 
heel eerlijk te werk, zonder openlijk 
de confrontatie met de overheid aan 
te gaan. Het is altijd mogelijk om be-
langrijke facetten van een gebeuren 
naar voren te brengen door een be-
roep te doen op officiële en andere 
bronnen (zoveel mogelijk getuigen) 
en die te integreren in een groter ge-
heel dat een brede waaier aan veelal 
tegengestelde perspectieven open 
laat. Attente lezers kunnen zich dan, 
zonder al te veel moeite, zelf een 
beeld vormen.

verDaChtmakinGen

In de boodschap wordt niet ingegaan 
op de pogingen van autoriteiten of 
andere groepen om de geloofwaar-
digheid van eerlijke reporters onder-
uit te halen6. Ook dat is een wezenlijk 
aspect van het debat over de waar-
heid en de media. In de Verenigde 
Staten van Amerika bijvoorbeeld, 

klagen de meeste journalisten al de-
cennia de grote verspreiding aan van 
aanvalswapens en brengen ze die in 
verband met het groot aantal moor-
den en het extreem hoge getal ge-
vangenen in het land (proportioneel 
een veelvoud van dat in de Europese 
Unie). Dat is niet naar de zin van de 
National Rifle Association (nra), een 
organisatie die garen spint bij de 
verkoop van wapens en beweert op 
die manier de burger te beschermen 
tegen een eventuele gewapende 
machtsgreep in het land. Wie in dit 
verhaal niet wil meegaan, wordt een-
voudig verdacht gemaakt. Hij of zij 
is een onverbeterlijke leugenaar, een 
vijand van de natie.

Na het schietincident in een school in 
Parkland, Florida (15.02.’18), gingen 
de jongeren zelf tekeer tegen de nra. 
Vooral de politici die als de dood zijn 
voor deze organisatie, werden hard 
aangepakt. President Trump schoot 
de organisatie te hulp en zorgde er 
daarbij voor dat alle andere politici 
verdacht gemaakt werden en hijzelf 
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als held uit de hele heisa kwam. Zo-
als de slang in het Genesisverhaal, 
trachtte hij ouders en leerlingen aan 
zijn kant te krijgen met het voorstel 
om bepaalde leraren te bewapenen. 
Zij hebben immers een hart voor de 
leerlingen! En niemand zou weten 
welke leraar bewapend was … Voor 
je het weet is de schutter uitgescha-
keld! In Parkland hadden ze pech ge-
had. Was Trump zelf er geweest met 
een wapen, hij zou onmiddellijk bin-
nengegaan zijn en de zaak zou zo 
opgelost geweest zijn. Dan volgt een 
uitval naar de paar agenten die bui-
ten op versterking wachtten (hij vertelt 
er niet bij dat het reglement hen daar-
toe verplicht). De zaak wordt nog-
maals opgerakeld gedurende een 
bijeenkomst met politici van beide 
partijen, die prompt gekapitteld wor-
den, omdat ze schrik hebben van de 
nra, in tegenstelling tot de president! 
Het ontgaat de meeste mensen dat 
uitgerekend Trump een nra-verhaal 
verteld heeft om zichzelf op te heme-
len en alle anderen ongeloofwaardig 
te maken! Hier en daar wordt zwak 
geprotesteerd, maar de meeste poli-
tici gaan over tot de orde van de dag 
en er worden enkele cosmetische 
maatregelen aangekondigd. De eni-
gen die op een volwassen en waar-
heidsgetrouwe manier reageren, zijn 
de adolescenten. Zij weten dat Trump 
onzin uitkraamt en ze zeggen het 

ook. Vanaf dan worden grote protest-
marsen van leerlingen georganiseerd 
tegen de nra en wie nog in haar 
verhaal over de gewapende wettige 
zelfverdediging van de burger ge-
looft. Volwassenen kan je blijkbaar 
makkelijker om de tuin leiden dan tie-
ners wanneer je waarheidsgetrouwe 
berichtgeving verdacht maakt!

johannes

Daarmee is aangetoond dat het om 
veel meer gaat dan om het rechtzet-
ten van enkele flagrante leugens. De 
verwijzingen in de boodschap naar 
het evangelie van Johannes gaan 
precies over de grond van de zaak: 
wat is waarheid en hoe sta je daar 
zelf tegenover? Het vierde evangelie 
weerspiegelt de evolutie van de ge-
meenschap waarin het ontstaan is 
en uiteindelijk vorm gekregen heeft 
rond het einde van de eerste eeuw. 
De Johanneschristenen woonden 
aanvankelijk in Palestina, waar ze 
met verschillende strekkingen van het 
judaïsme te maken kregen. Na de 
Joodse oorlog emigreerden ze naar 
Syrië, waar ze in een kosmopolitische 
omgeving terechtkwamen. Ze ont-
moetten er volgelingen van Johannes 
de Doper, gnostici, Joden die zich 
strikt aan de Wet hielden en Sama-
ritanen die daar veel soepeler mee 
omgingen. In een dergelijke context 
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gaan de verwachtingen van de leden 
van de gemeenschap alle kanten uit, 
vandaar de nogal sterke nadruk op 
Jezus: hij is de Zoon, en bijgevolg de 
enige die de Vader openbaart.

Geen wonder dus dat de woorden 
waarachtig, waarheid, waar zesen-
veertig keer in dit boek voorkomen, 
terwijl dat slechts tienmaal het geval 
is in de drie andere canonieke evan-
geliën. Jezus verklaart er dat de waar-
heid bevrijdt (8,32) en dat hijzelf de 
weg, de waarheid en het leven is 
(14,6). Voor hem is de waarheid geen 
filosofische beschouwing, laat staan 
een ideologische strijd. Waarheid 
heeft alles van doen met de hechte 
band tussen God en de gelovige, die 
er consequent concreet gestalte aan 
geeft in het leven van elke dag. Hij 
hoeft God niet te verdedigen tegen 
mensen die er een andere opvatting 
over hem op nahouden, maar moet 
hem in waarheid aanbidden (zie 
4,20-24). Zo merkt de lezer hoe Jezus 
getuige is van de authentieke open-
heid voor de waarheid die niet tot 
verdeeldheid en geweld leidt, maar 
integendeel mensen samenbrengt, in 
vrede laat leven en hen toelaat om tot 
volle ontplooiing te komen. Het woord 
waarheid komt een laatste keer voor 
in het boek wanneer Pilatus vraagt: 
Wat is de waarheid? (18,38) Jezus 
weigert erop in te gaan. Vrij logisch, 

aangezien het hele evangelie aange-
toond heeft wie de waarheid is! De 
vraag is op dit cruciaal moment eer-
der gericht aan de lezer: ‘Zeg nu zelf, 
in wie heb jij de waarheid ontdekt?’ 
Een correct antwoord zal hem of haar 
ertoe brengen om voortaan zelf een 
getuige van de waarheid te zijn in de 
wereld.

GetuiGen

De boodschap van paus Franciscus 
herinnert de journalisten eraan dat ze 
over mensen berichten en zo een im-
pact hebben op het leven van andere 
mensen. De huidige technische midde-
len laten je toe om zeer snel met een 
verhaal te komen en dat mondt nogal 
eens uit in een wedstrijd: wie het eerst 
is, is de beste! Dan moet je je toch 
afvragen of dat wel klopt. Gaat het 
hier echt om snelheid, om de beste te 
zijn? Doet het er echt niet toe of je iets 
geverifieerd hebt of niet? De wirwar 
van snelle verhalen en positiebepalin-
gen zorgt ervoor dat de consument 
zoveel referentiepunten heeft dat hij 
erin verzuipt. Wanneer ernstig onder-
zoek er niet meer toe doet, dan neemt 
het geld de voornaamste plaats in: 
wie de meest doeltreffende uitrusting 
kan bemachtigen is de baas! Dat is 
de logica van de brute macht van de 
sterkste, de alleenheerschappij van de 
manipulator en verleider. Alternatieve 
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feiten, nepnieuws, geruchten, enz. 
zijn de wapens van wie macht zonder 
tegenstand nastreeft. Hij of zij zorgt 
ervoor dat niemand kan achterhalen 
waarmee hij of zij in werkelijkheid 
bezig is. Zo iemand is als de dood 
voor de waarheid en vooral voor de 
verspreiding ervan7. Dat is de context 
waarbinnen de christen geroepen is 
om getuige van de waarheid te zijn, 
wat niet zonder gevaar is. Velen zijn 
dan ook niet alleen getuigen, maar 
bloedgetuigen8 geworden.

De verhouding tot de medemens en 
de toekomst staan centraal. Die heb je 
nooit helemaal onder controle tenzij je 
gewelddadig bent of illusies koestert. 
Wie denkt dat hij een ander helemaal 
in zijn macht heeft, is al gewelddadig. 
Wie ervan uitgaat dat hij de toekomst 
kan bepalen, koestert een illusie. De 
getuige van de waarheid benadert 
zijn medemens zoals de God waarin 
hij gelooft: zonder enige dwang of 
verleiding. Illusies zijn aan hem niet 
besteed, want hij handelt vanuit de 
hoop die in hem leeft. Die berust en-
kel op het Woord van God die on-
voorwaardelijk trouw is aan wat Hij 
zegt. Een geloofwaardige waarheid 
wordt dus gekenmerkt door de over-
eenkomst van wat gezegd en beleefd 
wordt. Daarom juist is ze kwetsbaar 
en getuigt ze van een grote zorg voor 
de ander en de toekomst.

kwetsbaar

De christelijke getuige van de waar-
heid die risico loopt, zelfs voor zijn 
leven, is tegelijk kwetsbaar en geloof-
waardig. Dat neemt niet weg dat hij 
er zich terdege van bewust is dat hij 
helemaal niet volmaakt is. Maar zijn 
hechte band met de Gekruisigde geeft 
kracht aan zijn getuigenis. Precies de 
risico’s die hij loopt, zijn kwetsbaar-
heid, trekken de aandacht en dat is 
zijn sterkte. Hij probeert niet te verlei-
den of gelijk te halen, hij beschikt niet 
over drukkingsmiddelen, maar staat 
in dienst van een waarheid waarvoor 
hij zelfs zijn leven over heeft. Hij is 
er zich bovendien van bewust dat de 
waarheid die hij naar voren brengt, 
een oordeel inhoudt, in de eerste 
plaats voor hemzelf! Dat laat hem toe 
om de leugen te ontmaskeren, vooral 
die van de machtigen die zo graag 
letterlijk als idolen willen aangezien 
worden. Wordt hij gevangen geno-
men, verwond of gedood, dan maakt 
hij duidelijk wat er echt gebeurt wan-
neer de machtigen ongestoord hun 
gang kunnen gaan. Op die manier 
doet hij de maskers vallen en werken 
verdoezeling en verleiding niet meer.

Een dergelijk getuigenis brengt eer-
bied op voor de ander als mens. Die 
is geen pion, geen onderdeel van 
een propagandamachine, maar een 
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persoon die met anderen op zoek is 
naar de zin van het bestaan. De puz-
zelstukjes passen ineens bij elkaar 
en iedereen vindt zijn plaats in de 
wereld. Waarheid en rechtvaardig-
heid worden duidelijk onderscheiden 
van leugen en onderdrukking. In die 
context wordt het mogelijk om alles 
met de ogen van God te bekijken, 
niet door onszelf boven de gebeurte-
nissen te plaatsen, maar door ze te 
benaderen vanuit het standpunt van 
de Gekruisigde en elk ander slacht-
offer. Waarheid ontdek je in liefde. 
Waarheid verdeelt niet, maar brengt 
samen. Dat bedoelt paus Franciscus 
met vredesjournalistiek, de waarheid 
die bevrijdt.

DialooG

Laat mij toe om te eindigen met en-
kele citaten van bisschop Pierre Cla-
verie, die op 1 augustus 1996 door 
een bom gedood werd vlak voor zijn 
residentie in Oran (Algerije). Hij is 
een eigentijdse bloedgetuige die in 
waarheid de dialoog aanging met 
zijn moslimbroeders en -zusters. Een 
van hen, zijn chauffeur, Mohamed 
Bouchikhi, werd met hem vermoord 
door de extremisten.

Dikwijls kennen we onszelf onvol-
doende en zijn we innerlijk niet sterk 
genoeg om aan te nemen dat de 

waarheid de vriendendienst bij uit-
stek is. Onze kwetsbare overtuiging 
en zwakke persoonlijkheid zorgen 
ervoor dat we niet altijd in staat zijn 
om te aanvaarden dat we in vraag 
gesteld worden. Het voelt soms alsof 
we lang in de duisternis vertoefd heb-
ben en plots door een fel licht verrast 
worden.

Daarom moet de waarheid altijd 
op maat gebracht worden voor wie 
verondersteld wordt er zijn voordeel 
mee te doen. Dat is geen schijnheilig-
heid. Onze taak bestaat er niet in om 
een bepaalde waarheid centraal te 
stellen, wel om de mensen van vlees 
en bloed die we zijn, ertoe te bren-
gen om ernaar te leven en te hande-
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len. Ouders en opvoeders weten dat 
beter dan wie ook. Zij zijn immers 
begaan met de goede opvoeding en 
de ontwikkeling van de jongeren van 
wie ze houden of die aan hun goede 
zorgen toevertrouwd werden.

De waarheid wint niet aan kracht 
omdat ze om het even hoe of om 

het even waar van de daken ge-
schreeuwd wordt. Ze heeft een reële 
impact wanneer ze verwelkomd en 
beleefd wordt en zo deel gaat uitma-
ken van het dagelijks bestaan. Onze 
taak bestaat erin haar menswording 
te bevorderen 9.
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5 Ik maak hierbij gebruik van het dossier À la recherche de la vérité … van het tijdschrift Spiri-
tus, n°230, 2018, pp. 37-102.

6 Dat heeft de redactie van The National Catholic Reporter er niet van weerhouden om er uit-
voerig uit te citeren in haar editoriaal van 17 augustus 2018, in het kader van een campagne 
van meer dan 300 dagbladen en tijdschriften tegen president Trump, die de media voortdu-
rend afschildert als ‘de vijand van het volk’. De titel spreekt voor zich: A Journalism of Peace: 
the Media’s Indispensable Social Function (Vredesjournalistiek: de onmisbare sociale rol van 
de media).

7 Zie Truth Hurts, in the Economist van 7 april 2018, p. 64. Madeleine albriGht, Facism: A 
Warning, Harper Collins, 2018, 254 p.

8 Vorig jaar alleen al kwamen 81 journalisten om door geweld. Ik vermijd hier het woord 
‘martelaar’ omdat het nogal eens gebruikt wordt om over iemand te praten die zichzelf en 
anderen de dood ingejaagd heeft. Een martelaar doodt niet, maar wordt ongewild gedood. 
Dat is niet alleen een christelijk perspectief, maar het kan ook rekenen op een brede consen-
sus onder moslimgeleerden.

9 Pierre Claverie, Chemins du dialogue islamo-chrétien in Pro Dialogo, n°62, 1986, pp. 26-27
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