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mOHAmeD Al-DuRA: De mytHe DOORpRikt
m e d i a  o n d e r  d e  lo e p  d o o r  S ava S o r d a

Eind september 2000: televisiebeelden van de Franse overheidszender, 
France 2, tonen hoe een 12- jarige Palestijnse jongen in de armen van zijn 
vader voor de camera wordt doodgeschoten. Er is geen schutter te zien 
op de beelden. Volgens bijhorend commentaar van de Franse journalist 
werd de jongen gedood door Israëlische soldaten. De journalist was er wel 
niet bij die bewuste dag in Gaza, en baseerde zich op de woorden van zijn 
cameraman, een Palestijn.
De beelden gaan de wereld rond en blijven op het ‘netvlies plakken’. Voor 
velen wordt hiermee het ultieme bewijs geleverd van het buitensporige 
geweld van de Israëli’s. Na de eerste emoties rijzen er vragen: kritische 
onderzoeksjournalisten tonen aan dat het niet is wat het lijkt en dat het 
verhaal zoals gebracht niet klopt. Wanneer Philippe Karsenty op zijn 
internetsite ‘Media Ratings’ de affaire Al-Dura een regelrechte vervalsing 
noemt, wordt hij door France 2 prompt voor de rechter gedaagd. Karsenty 
verliest zijn proces in 1ste aanleg en gaat tegen die uitspraak in beroep. 
Joods Actueel was op een hoorzitting aanwezig en berichtte hierover (zie 
Joods Actueel nr. 11, december 2007).  

het oordeel van de rechter
Rechter Laurence Trébucq van de 11de kamer van het hof van beroep in Parijs 
sprak op 21 mei 2008 een oordeel uit: Karsenty wordt vrijgesproken, er kan 
van smaad geen sprake zijn. Maar er is meer. In zijn dertien pagina’s tellend 
arrest stelt het hof de praktijken van France 2, van journalist Charles Enderlin 
en van cameraman Talal Abou Rahma in vraag. Het arrest weerhoudt drie 
fundamentele bezwaren tegen de reportage:

1. Charles Enderlin stelt, ten onrechte, als een vaststaand feit voor dat de 
dodelijke geweerschoten van de Israëlische posities komen.

2. De beelden van de dood van de jongen stemmen niet overeen met de 
becommentarieerde realiteit.

3. Charles Enderlin loog wanneer hij beweerde dat hij het vervolg van de 
filmbeelden niet vertoond had omdat de “doodstrijd” van de jongen 
te gruwelijk was. Dergelijke beelden bestaan niet. Het niet vertoonde 
filmmateriaal bevat voornamelijk geënsceneerde vechtpartijen. 

de blinde vlek
De uitspraak van de rechter stelt de vraag naar de geloofwaardigheid van 
het beeld in de journalistiek. Door de grote bekendheid (en invloed) van 
de Al-Dura zaak, zijn de media in elk geval aan een ernstige zelfevaluatie 
toe. Daar komt vooralsnog niets van in huis. Meer zelfs, de kans is groot dat 
u van de hele zaak nog niets hoorde. Geen enkele (gedrukte) krant (noch 
opinieblad) in het Vlaamse medialandschap achtte de uitspraak ook maar 
het vermelden waard. Enkel Het Laatste Nieuws bracht on line het bericht. 
Aan Franstalige kant konden alleen de lezers van La Dernière Heure en La 

Libre Belgique op 22/05/08 een kort berichtje over de uitspraak lezen. Maar 
ook bij de audiovisuele media blijft het voorlopig stil. De VRT had nochtans 
enkele jaren geleden in een duidingsprogramma de film van Esther Shapira 
uitgezonden, waarin de eerste twijfels over het waarheidsgehalte van de 
filmbeelden geuit werden. Savasorda kreeg als antwoord op een vraag 
daaromtrent, dat men de volledige rechtsgang afwacht vooraleer een 
melding te doen. Heel merkwaardig want de VRT heeft in andere zaken 
heel wat minder schroom. Zo bericht de website van de zender wel over 
de mogelijke juridische procedures tegen de Israëlische premier Olmert. 

Studeren in je eigen tempo, waar, wanneer én zoveel je maar wilt
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Overigens is een uitspraak in beroep in Frankrijk, net als bij ons definitief. 
Als France 2 en Enderlin in cassatie gaan, dan kan dit enkel op grond van 
procedurefouten, niet op grond van de feiten. Kan iemand zich inbeelden 
dat de zender de uitspraak in de zaak Dutroux niet gegeven zou hebben 
omdat Dutroux in cassatie ging? 

propaganda
Feit is dat de beelden van France 2 na de uitzending, die door alle media 
wereldwijd werden overgenomen, volop gebruikt werden in de Palestijnse 
propaganda. Het was een kantelmoment. Twee maand eerder had Yasser 
Arafat de onderhandelingstafel in Camp David de rug toegekeerd en twee 
dagen eerder had Ariël Sharon zijn omstreden bezoek aan de Tempelberg 
gebracht. 

Er hing opstand in de lucht: cameraman Talal Abou Rahma filmde enkele 
schermutselingen aan de grensovergang van Gaza bij Netzarim. Enderlin en 
France 2 monteerden de beelden: Mohammed Al-Dura werd een icoon, de 
wereldwijde propaganda nam een aanvang. Bij vele videoboodschappen 
van zelfmoordterroristen werd de foto van de jongen met zijn vader 
getoond, jarenlang. Zo duiken vader en zoon Al-Dura ook op in de film van 
de onthoofding van Amerikaanse journalist Daniël Pearl in 2002.

een katalysatormoment voor het terrorisme
De Standaard bracht op 02/03/06 een interview met de Londense crimino-
loog Dr Andrew Silke over de oorzaken van het terrorisme. Naast identificatie 
met een groep wijst Silke op het belang van katalysatormomenten. “Een 
goed voorbeeld hiervan was de dood van een 12-jarige Palestijnse jongen die 
samen met zijn vader door Israëlische soldaten onder vuur genomen was. (...) 
Dat was zo’n moment van flagrant onrecht aangedaan aan een hele groep – in 
dat geval de Palestijnen – dat die groep massaal in opstand kwam. Dit moment 
was belangrijker voor de 2de intifada dan het beruchte bezoek van Ariël Sharon 
aan de Tempelberg. Het aantal zelfmoordaanslagen is daarna spectaculair 
toegenomen. Vraag je Palestijnse terroristen naar de reden van hun acties, dan 
krijg je dit soort verhalen”, aldus Dr Silke. 

Merkwaardig toch dat ook De Standaard het niet de moeite vond om de 
uitspraak van de rechtbank aan zijn lezers mee te delen. De draagwijdte 
ervan stelt nochtans een indringende vraag naar de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor het terrorisme. Mogelijk hebben de media daar 
hun aandeel in. Dient deze selectieve berichtgeving om de eigen fouten 
te verdoezelen? Zou een open en eerlijk onderzoek naar het gevaar van 
manipulatie in de pers en de gevolgen ervan niet wenselijker zijn?

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 tweedemachtsvergelijkingen 
naar Europa bracht.

Hebraica veritas
Sprak God Hebreeuws?

16.05.2008 > 17.08.2008
Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet 

Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 

De tentoonstelling voert u naar het hart van de 16de eeuw en 
belicht de invloed van de Hebreeuwse Bijbel. De studie van 
het Hebreeuws en nieuwe vertalingen waren toen ‘booming 
business’. Zakenman Christoffel Plantin speelde hierop in en 
verwierf Hebreeuws lettermateriaal dat vandaag het oudste 
en meest kostbare ter wereld is. 
Meer info op www.museumplantinmoretus.be  

©
 M

us
eu

m
 P

la
nt

in
-M

or
et

us
/P

re
nt

en
ka

bi
ne

t 

verKiezingen Shomre hadaSS
De Joodse gemeente van Antwerpen, Shomre Hadas, hield vorige 
week verkiezingen voor de raad van bestuur. Maurice Fischler, Roger 
Stelman en Marcel Moishi Elevitsky werden verkozen en dat met 
respectievelijk 211, 153 en 151 stemmen. Vielen uit de boot: Willy 
Kahan, Nechemia Shuldiner en Aaron Malinksy met respectievelijk 
134, 66 en 47 stemmen.


