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meDiA OnDeR De lOep

OVERDOSIS ANTI-ISRAëL 
PROPAGANDA NIET LANGER VLOT VERKOOPBAAR? 
 De berichtgeving over Israël in onze Belgische pers: het is en 

blijft de dada van Savasorda. Het moet gezegd, er is nog heel 
wat werk aan de winkel, de mogelijke invalshoeken en open 

vragen liggen voor het rapen, zelfs in ons eigen blad. Tijdens het 
gesprek dat Joods Actueel voerde met Jehudi Kinar naar aanleiding 
van zijn nakende afscheid van ons land, had de voormalige Israëlische 
ambassadeur het onder meer over de Franstalige pers. De volgende 
uitspraak zette onze mediawatchers aan het denken: 
“Ook het magazine Le Vif/L’Express getuigt van een ongeziene 
arrogantie, ja zelfs onbeschoftheid. Toen ik reageerde op een door de 
hoofdredacteur geschreven misleidend artikel werd slechts een klein deel 
van mijn reactie gepubliceerd met daarachter een lang commentaar 
van de hoofdredacteur, zoiets doet men niet! «Gelukkig» voor Le Vif/
L’Express was er wel een positieve reactie van een lid van de UPJB (Union 
des Progressistes Juifs de Belgique, nvdr.) die per e-mail sympathisanten 
verzocht de hoofdredacteur te steunen daar hij door zijn artikel in 
moeilijkheden verkeerde... “, aldus ere-ambassadeur Jehudi Kinar 
(Joods Actueel, nr. 10)
 Hoog tijd om Le Vif/L’Express onder de loep te houden. Savasorda 
dook de archieven in en ging spreken met de nieuwe hoofdredacteur 
Dorothée Klein, over de recente ontwikkelingen.

VLAAMS kAPiTAAL MET FrANSE ZUSTEr 
VErwErFT FEiTELiJk OVErwiCHT iN brUSSEL
Om de situatie van de Franstalige weekbladen in België beter te 
begrijpen is een kleine voorgeschiedenis op zijn plaats. Het weekblad 
Le Vif werd opgericht in februari 1983 door de Vlaamse mediagroep 

Roularta, als Franstalige tegenpool van Knack. In 1986 werd een 
samenwerkingakkoord aangegaan met het Franse L’Express (gesticht 
door de liberaal Jean-Jacques Servan-Schreiber, een voormalig Frans 
presidentskandidaat en gewezen minister onder President Giscard 
d’Estaing). De basis van de overeenkomst was een zakelijk fiftyfifty 
engagement. In 1989 werd «Le Pourquoi Pas», de belangrijkste 
concurrent opgekocht en iets later ook «L’Instant». Op die manier 
slaagde Le Vif/L’Express erin om het overwicht te verwerven binnen 
de Franstalige weekbladpers. De rechtstreekse concurrenten «Le Soir 
Magazine» en «Paris Match» hebben alle twee samen een oplage die 
slechts 20% hoger ligt dan de 80.000 betaalde exemplaren van Le Vif. 
Daarmee komt de oplage van dit vooral op Brussel gericht blad op 
ongeveer 2/3 van de oplage van Knack.

Het magazine was vanaf het begin vooral toonaangevend voor het 
culturele nieuws. Op politiek vlak nam het blad aanvankelijk de liberale 
ondertoon van «Le Pourquoi Pas» aan, maar die lijn verdampte nadien 
volledig. In de begindagen werd er voor de internationale politiek 
nauw samengewerkt met de Franse collega’s, later ging de redactie 
een eigen koers varen.

iSrAëL bASHiNG ALS VErPLiCHT NUMMEr
Vanaf 1989 werd Jacques Gevers hoofdredacteur van het blad. Wanneer 
hij later promotie maakte en directeur van de redactie werd, volgde 
zijn spitsbroeder, Stéphane Renard, hem op als hoofdredacteur. Beide 
heren hadden, samen met toenmalig adjunct hoofdredacteur Jean-
François Dumont een grote belangstelling voor het Midden-Oosten 

Le Vif/L’Express 
verandert van koers
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conflict. Via hun zeer eenzijdige visie droegen ze er in grote mate toe 
bij om dit conflict in Franstalig België te importeren. Vanaf het begin 
van de 2de intifada (eind 2000) kreeg het Israëlisch-Arabisch conflict 
het leeuwenaandeel van de aandacht binnen de internationale 
politieke berichtgeving van het blad. De toon werd bovendien steeds 
driester en radicaler anti-Israëlisch. 

«DArFOEr, CONNAiS PAS»
Elke gebeurtenis die Israël maar eventjes in een slecht daglicht kon 
plaatsen, werd op bijna neurotische wijze uitvoerig behandeld. Wee 
diegene die het met deze teneur oneens was. Jacques Gevers waakte 
als een Duitse herder over de zuivere lijn van zijn weekblad. Toen 
iemand hem confronteerde met feiten die niet in zijn kraam pasten, 
werd die persoon een agent van de Mossad (= Israëlische buitenlandse 
veiligheidsdienst) genoemd. Het blad had voortdurend de mond vol 
over volkerenmoord, jarenlange bezetting en etnische zuivering, ... 
door Israël natuurlijk.  Maar er verscheen in de hele periode van 2003 
tot en met 10 maart 2006 helemaal niets over de volkerenmoord in 
Darfoer, noch over de jarenlange bezetting van Tibet en evenmin over 
de etnische zuiveringen in de Westelijke Sahara door Marokko!

wOOrD MAAr NOOiT EEN wEDErwOOrD
Ook het begrip rechtzetting bleek onbekend te zijn bij de heer 
Gevers. Zo had verslaggever in Jeruzalem en tevens correspondent 
van Le Soir, Serge Dumont (echte naam Maurice Serfati) ooit in Le Vif 
geschreven dat Pater Jacques Amateis op dinsdag 2 april 2002 door 
het Israëlische leger was doodgeschoten in Bethlehem. De pater 
«verrees» evenwel een paar uur later, gezond en wel – het verhaal 
klopte dus niet. De redactie zweeg zedig over dit “mirakel” en de naar 
het blad ingestuurde lezersbrieven met de rechtzetting van de feiten 
verdwenen rechtstreeks in de prullenmand. Anti-Israëlische brieven 
(al dan niet georkestreerd) werden wel in groten getale gepubliceerd, 
enkele van die brieven hadden een ernstige antisemitische ondertoon. 
De juiste toedracht van deze affaire kwam er pas na een tussenkomst 
bij het moederblad in Parijs op 11 mei 2002. Geconfronteerd met deze 
redactionele nalatigheid 6 weken na de feiten bleek Gevers niet om 
een leugentje min of meer verlegen te zijn. Hij beweerde in volle ernst 
dat de rechtzetting over de vermeende dood van Pater Amateis pas 
na het sluitingsuur van de krant was binnengekomen: een flagrante 
leugen. De eenzijdige selectie van lezersbrieven verklaarde hij - niet 
gehinderd door enig schaamtegevoel - als volgt: “Wij selecteren de 
lezersbrieven volgens hun belang en streven naar een kwantitatief 
evenwicht tussen de verschillende uitgebrachte opinies”. (“Nous 
sélectionnons les lettres en fonction de leur intérêt, en nous efforçant de 
respecter un équilibre quantitatif entre les différentes prises de position”). 
Niet zomaar een leugen, maar een negatie van de werkelijkheid. 

EiNSTEiN (TEN ONrECHTE) GErELATiVEErD
In de herfst van 2005 pakte het blad uit met de bespreking van het 
boek van Christopher Bjerknes over Mileva, de eerste vrouw van 
Albert Einstein. In dit boek beweert de auteur dat niet Einstein, maar 
zijn niet Joodse vrouw Mileva aan de basis lag van de ontdekkingen 
die geleid hebben tot de relativiteitstheorie. Een onderzoek vanwege 
Savasorda bij deskundige wetenschappers bracht onmiddellijk aan 
het licht dat deze bewering uit de lucht gegrepen is en eigenlijk al 
vanaf de jaren ’20 her en der opdook, geheel in overeenstemming 
met de toen heersende antisemitische tijdsgeest. Dit hadden de 
journalisten van Le Vif ook kunnen en moeten natrekken. 

GETrUkEErDE FOTO’S wEL, CArTOONS NiET...
In de loop van de 2de Libanonoorlog tijdens de zomer van 2006 
werden ook in Le Vif de gemanipuleerde foto’s afgedrukt van de 

beruchte “Green helmet” (de man die steeds weer opdook in de foto’s 
van bombardementen wat wees op geënsceneerde foto’s, nvdr) en van 
de dame die telkens voor een ander gebouw aan het treuren was 
om haar vernietigde woning. Deze manipulatie werd door wakkere 
internetjournalisten aan het licht gebracht. De meeste kranten en 
tijdschriften brachten hiervan melding. Gevers deed alsof zijn neus 
bloedde tegenover verbolgen lezersbrieven en er werd verder niets 
over de foto’s bericht. Pas na 3 weken nam Le Vif een artikel van het 
Franse L’Express over, waarbij zedig verzwegen werd dat ook Le Vif 
door de publicatie van de foto’s medeverantwoordelijkheid droeg in 
de mediamanipulatie. 
In verband met de discussie over het al dan niet publiceren van de 
(mogelijk kwetsende) Mohammed cartoons had de redactie een 
totaal andere visie: geen reproductie, alleen kritiek op de Deense 
tekenaars en een absolute publicatieweigering. Met als argument 
dat de krant niemand wilde kwetsen. Dit inlevende standpunt van 
Stéphane Renard was natuurlijk niet van toepassing als het over de 
gevoeligheden van Joden of over Israël ging.

irAN ALS rEFErENTiEPUNT
In de hele periode van 2000 tot 2006 zijn nog ettelijke voorbeelden 
aan te halen van desinformatie, stof genoeg om een lijvig boek 
te vullen. Als toemaatje nog de verhouding van het blad met Iran. 
Aan mensen die kritiek hadden op zijn Midden-Oosten artikels 
zond Gevers gewillig de anti-Israël e-mail door die hij van de Iraanse 
ambassade ontvangen had! Het blad was trouwens een voorstander 
van het Iraanse kernprogramma. Al in 2005 “wist” Le Vif dat dit geen 
gevaar opleverde voor de wereldvrede. 

LE ViF GErEANiMEErD?
Toch ging het niet goed met het tijdschrift. De verkoopcijfers 
daalden elk trimester en Roularta stelde een nieuwe directeur aan 
om deze aderlating te stoppen. Een van de eerste acties was een 
gewetensonderzoek eind 2006 onder leiding van de voorzitster 
van de vereniging van de journalisten, Dorothée Klein. Uit deze 
brainstorming kwamen verschillende ideeën voor een nieuwe 
aanpak naar voor. De voorgestelde koerswijziging hield onder meer 
in dat het blad zich meer op zijn eigen lezerspubliek moest richten 
en meer binnenlands nieuws moest brengen. Een nevenresultaat was 
dat de groep constateerde dat het tijdschrift op een “obsessionele” 
manier het Midden-Oosten conflict aan haar lezers bracht terwijl die 
er eigenlijk niet echt interesse voor hadden. Volgens mevrouw Klein 
waren de journalisten er zich van bewust dat er iets moest veranderd 
worden. Een aanwijzing werd geleverd door de verkoopcijfers van 
2006: het nummer met de grootste verkoop had Prins Laurent op de 
cover, dat met Ariël Sharon op het voorblad ging het minst over de 

Le Vif/L’Express zag een dalende trend in de verkoopcijfers.
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toonbank. Dat Jacques Gevers en Stéphane Renard er sinds jaren 
een obsessionele Israëlhaat op nahielden was bij de lezers al langer 
bekend. 

EEN NiEUw LEVEN?
De negatieve verkoopsresultaten gecombineerd met de analyse 
van de journalisten deden het tij keren. Op 24 oktober 2006 werd 
Stéphane Renard op staande voet ontslagen. Gevers, die al eind 
2005 weggepromoveerd was tot “grand reporter” (in de plaats van 
directeur van de redactie), werd begin mei 2007 ontslagen. De weg 
kwam vrij om een nieuwe hoofdredacteur aan te stellen. Sinds het 
vertrek van Renard begon de verkoop opnieuw te stijgen. Er werd 
beslist dat Le Vif zich meer zou concentreren op Belgisch nieuws 

en voor de internationale berichtgeving meer zou steunen op de 
Franse zusterorganisatie. Ook Serge Dumont heeft daardoor nog 
maar één artikel mogen schrijven sinds begin 2007, hij blijft volgens 
de directie “stand-by”. Of is het straks misschien “bye-bye”?

Hoe gaat het vandaag met Le Vif? Er verscheen alvast enkele 
maanden geen echte anti-Israël artikels meer. De nieuwe 
hoofdredactrice, Dorothée Klein heeft zelf volledig gebroken met 
de “richtlijnen” van de vorige redactie en schreef een paar weken 
geleden een zeer objectief editoriaal over de communautaire 
problemen in België op een toon die nieuw is in het Franstalige 
medialandschap. Ook de samenwerking met de Nederlandstalige 
collega’s van de rest van de Roularta groep gaat veel beter dan 
onder het triumviraat Gevers-Renard-Dumont. Dorothée Klein, die 
afkomstig is uit Namen, heeft het plan opgevat om zich voortaan 
op het volledige Franstalige landsgedeelte te concentreren. 

Is het een teken aan de wand dat enkele weken geleden een 
positief beeld werd gebracht over de nieuwe voorzitter van 
de CCOJB (Comité de Coordination des Organisation Juives de 
Belgique) op twee volle pagina’s? De toekomst zal het uitwijzen. 
Feit is wel dat een paar rabiate Israëlhaters het schip verlaten 
hebben en dat het sindsdien commercieel beter gaat met het 
blad. De Israëlhaat van Gevers was waarlijk pathologisch en niet 
te genezen. Kritiek op Israël kan natuurlijk, maar hier was sprake 
van het “nieuwe antisemitisme”, waar vaker naar wordt verwezen. 
Het is een verademing dat een gewetensonderzoek binnen de 
groep zelf de nodige lessen getrokken heeft. Mogelijk zijn andere 
Franstalige persorganen (met name Le Soir, Le Soir Magazine, La 
Libre Belgique en zelfs de RTBF) misschien ook wel eens aan een 
intern gewetensonderzoek toe?
 

  Getekend Savasorda

Savasorda is het pseudoniem van een kleine groep medewerkers van 
Joods Actueel die de media onder de loep nemen. Savasorda ( “Hoofd 
van de wacht”) was een joods-Spaanse geleerde, leefde in Barcelona 
en was DE persoon die voor het eerst de volledige oplossingen van de 
tweede-machtsvergelijkingen naar Europa bracht. Hij vervolledigde 
daardoor de werken van de Griek Diophantes en vooral van de Oezbeek 
al-Chwarizmi die de negatieve wortels, reeds bekend door de Hindoes, 
zelf niet ontdekt had. n

Het tijdschrift bracht op obsessionele wijze het Midden-Oosten conflict 
aan haar lezers terwijl die er eigenlijk geen interesse voor hadden.
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