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Het medialandschap is volop in beweging. De kosten om een 
krant of tijdschrift uit te geven zijn exponentieel toegeno-
men terwijl de inkomsten uit de reclame dalen. Veel lezers 
verkiezen vaak “snellere” media waardoor de oplage daalt en 

reclame maken nog minder aantrekkelijk wordt. De gestegen kostprijs 
is niet te recupereren door een hogere verkoopprijs, want dan haken 
misschien nog meer lezers af. Om de daling van de oplage af te remmen 
en een nieuw en jong publiek aan te trekken, zijn de meeste kranten ge-
start met een on-line versie op het internet. Sommige van deze sites bie-
den een kopie van de papieren versie waarbij de lezer moet betalen om 
volledige toegang tot alle artikels te krijgen. Andere kranten beperken 
zich tot het verspreiden van de nieuwsberichten van agentschappen, 
aangevuld met eigen lokale informatie. Daarnaast stellen veel kranten 
ook een forum ter beschikking aan hun on-line lezers, die op die manier 
hun mening kenbaar kunnen maken. Natuurlijk hebben de beheerders 
de mogelijkheid om bepaalde commentaren al dan niet op te nemen, 
alleen al om geen juridische problemen te krijgen met ongeoorloofde 
inhoud. Bij “Het Laatste Nieuws” wordt voor het internationale nieuws 
op de webstek www.hln.be vooral beroep gedaan op persagentschap 
Belga, maar ze geven er wel een eigen ‘touch’ aan door de titels her op 
te maken. 

Eenzijdige en tegenstrijdige berichten hebben een grote “Laatste 
Nieuws”-waarde.
Op zaterdag 2 december 2006, om 10u18 verscheen een bericht op de 
on-line site van “Het Laatste Nieuws” met de ronkende titel “Israël schiet 
het staakt-het-vuren helemaal aan fl arden”. Dit bericht meldde dat, 
volgens Palestijnse veiligheidsbronnen, drie vissersboten beschoten wa-
ren door de Israëlische marine, die op die manier het “staakt- het- vuren” 
doorbrak. Bijkomend onderzoek op het internet toonde aan dat dit be-
richt om 9u48 door Belga overgenomen werd van het agentschap AFP 

(Agence France Presse). Naast “Het Laatste Nieuws” werd dit persbericht 
door drie andere internet kranten gepubliceerd: één in Peking, de “Kha-
leej Times” van Abou Dabi en “Terra”, een Braziliaanse internet site. Wie 
die “Palestijnse veiligheidsbronnen” zijn, wordt in het midden gelaten. 
Offi  ciële woordvoerders van Hamas wellicht?

Dezelfde berichtgeving duikt ook op in een paar andere kranten, zoals 
“La Libre Belgique”, “La Tribune de Genève” en de “International Herald 
Tribune”, maar wel met de bijkomende informatie dat het Israëlische le-
ger ontkent dat er een incident heeft plaatsgevonden. Sommige kran-
ten hadden het over één boot, andere over drie. In de ene krant waren 
er geen gewonden te betreuren, elders was er sprake van één gewonde. 
Volgens het AFP had de boot zelfs vuur gevat. De volgende dag werd 
er over het voorval niet meer gerept in de pers. Misschien was het hele 
incident niet meer dan een ongelukje in een vissersboot dat door Ha-
mas opgeblazen werd en via de kanalen van het persagentschap AFP 
(Agence France Presse) de hele wereld werd rondgestuurd? Er was ook 
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geen enkele foto van de boot (boten?), toch merkwaardig in een wereld 
die overspoeld wordt met beeldmateriaal. Ook was er geen informatie 
beschikbaar over de slachtoffer(s) of een interview met de personen die 
beschoten werden. Conclusie: het incident is waarschijnlijk nooit ge-
beurd en de media is weer in de PR-val van Hamas gestruikeld, die hun 
eigen aanvallen op Israël zo trachten verdoezelen.

 “Wij kunnen in elk geval al onze artikels niet checken” aldus de re-
dactie van “Het Laatste Nieuws”. 
Wat ons hier interesseert is hoe dit “nieuws” behandeld werd door “Het 
Laatste Nieuws” on-line. Zeer snel verspreidde Belga de ontkenning van 
het incident door Tzahal aan al haar Belgische abonnees. Om 12u08 
wordt de on-line redactie van HLN per e-mail door een lezer op de 
hoogte gebracht dat haar berichtgeving de ontkenning van Israël mist, 
met hierbij een duidelijke verwijzing naar andere nieuwsbronnen dan 
Belga. De enige reactie daarop was een “aanpassing” van de internet pa-
gina rond 15u met een bijkomende foto van Palestijnse strijders met als 
ondertitel: “Israël heeft alweer Palestijnen aangevallen”. Om 21u07, nog 
steeds op zaterdag, kwam eindelijk een eerste antwoord vanwege de 
on-line redactie met de volgende e-mail: 
“Als u inderdaad heel het artikel heeft gelezen, ziet u ook aan het eind (Bel-
ga) staan. Dit wil zeggen dat wij het artikel overgenomen hebben van dit 
persagentschap. Wij hebben dit dus niet zelf geschreven. Heeft u klachten 
over dit artikel, raad ik u aan naar Belga te schrijven voor een even-
tuele rechtzetting. Wij kunnen onder geen geval al onze artikels gaan 
checken (elke dag komen er meer dan 300 op de site). Beter het artikel lezen 
en direct naar de bron (Belga in dit geval) gaan, zou misschien te veel ge-
vraagd zijn, maar zou in de toekomst zeker een raad voor u kunnen zijn om 
tot een snellere oplossing te komen.”
De redactie, die zelf niet eens de moeite deed om het tweede Belga stuk 
(met de ontkenning van Israël), te lezen, vraagt aan de lezers om zelf bij 
Belga te gaan klagen. Men kan zich afvragen wat de toegevoegde waar-
de is van een krant, die niet eens in staat is de inkomende persberichten 
van Belga op te volgen en in plaats daarvan de journalistieke problemen 
naar haar lezers doorschuift. Dit houdt ook in dat een dergelijke krant, 
die uit tijdsgebrek eigenlijk eender wat publiceert zonder enige contro-
le, blijkbaar wel de tijd neemt om er een tendentieuze en leugenachtige 
titel als eyecatcher bij te verzinnen. En dit terwijl aanvullingen van lezers 
die verwijzen naar andere bronnen (over de ontkenning van Israël) niet 
worden aanvaard. 
Uiteindelijk werd rond middernacht de schandelijke titel “Israël schiet 
staakt-het-vuren helemaal aan flarden” vervangen door de meer neu-
trale titel “Israël schendt staakt-het-vuren”. 
Het probleem stelde zich wel degelijk bij de Vlaamse redactie, want op 
de Franstalige site van HLN,  www.7sur7.be, stond er al op 2 december 
11u15 de correcte informatie over de ontkenning door Israël. Het was 
maar na een aantal bijkomende e-mails en telefoontjes naar de redactie 
dat op maandagavond, dus meer dan 60 uur na het Belga bericht, een 
korte zin werd bijgevoegd: “Israël heeft ondertussen al ontkend dat het 
incident heeft plaatsgevonden.”
De berichtgeving over die “schietpartij” is helaas geen uitzondering: ook 
op 27 december 2006 vertikte  dezelfde redactie het om, het nieuws te 
brengen dat Israël klacht had neergelegd bij de VN over de herhaalde 
schendingen van het staakt-het-vuren door de Palestijnen. Dat was voor 
hun blijkbaar geen interessant nieuws meer. Dit lijkt een “schoolvoor-
beeld” van hoe er in de berichtgeving geknoeid wordt wanneer het om 
het Midden-Oosten conflict gaat.

Commentaren vol Israëlhaat toegelaten; geargumenteerde recht-
zettingen worden niet geplaatst.
Het is ook zeer verhelderend om na te gaan hoe HLN omspringt met de 
ingezonden commentaren van lezers bij de gepubliceerde artikels. Op 

de pagina van het schietincident kwam ondertussen een commentaar 
terecht vanwege een zekere Robert Jan Bergsma, Leuven “Wordt het niet 
eens tijd dat de Palestijnen Israël aan flarden schieten?” Een commentaar 
dat de ontkenning door het Israëlisch leger meldde, werd daarentegen 
geweigerd. Dat dergelijke methodes een aanfluiting zijn van de ele-
mentaire journalistieke deontologie kan de redactie blijkbaar niet echt 
schelen. Israël in een zo slecht mogelijk daglicht plaatsen lijkt de bood-
schap!
Op zondag 15u30 werd de on-line redactie erop gewezen dat het com-
mentaar van Robert Jan Bergsma hatelijk was, maar men vertikte het om 
in te grijpen. Het duurde twee(!) maanden (en vele e-mails) vooraleer die 
tekst uiteindelijk van de site verwijderd werd.

 “Stinkende Israëlische bezetters”
Met de ingang van het nieuwe jaar kwam er evenmin verbetering in de 
toon van de gepubliceerde commentaren. Als reactie op een artikel over 
een probleem van (geur)overlast vanwege een Kibboets werden op-
nieuw twee haatcommentaren in de lezersforum goedgekeurd:
Robert Jan Bergsma, Leuven: “Het Palestijnse volk klaagt al decennia over 
stinkende (illegale) bezetters!”
San Euphony, Antwerpen: “Kunnen die Joden nu echt niemand met rust 
laten? Is het niet door hun woorden, dan is het door andere zaken”.

Hierop werd klacht neergelegd bij het “Centrum voor Gelijke Kansen en 
Racismebestrijding” en bij het “Coördinatie Komité van de Joodse Ge-
meenten van Antwerpen” (CKJGA), die de site  www.antisemitisme.be 
beheert. Pas na 24 uur en minstens 3 e-mail interventies werden de ge-
wraakte commentaarteksten uiteindelijk van de site verwijderd.

De reactie van de “koppige” lezer kan de willekeur van de 4de macht 
een halt toeroepen!
“Trop is te veel” besliste een bezorgde lezer en richtte zich rechtstreeks 
naar de heer Van Thillo, gedelegeerd bestuurder van de Persgroep, de 
uitgeverij van HLN. Het dossier werd overgemaakt aan Mick Van Loon, 
de verantwoordelijke voor de internetsite van Het Laatste Nieuws. 
Na enkele weken en een heleboel telefoontjes en e-mails, volgde er uit-
eindelijk een reactie van de Jaak Smeets, Directeur-uitgever van De Pers-
groep Publishing. Het was een halve verontschuldiging: ”Los van het feit 
dat kop, toon of aanpak van een artikel soms beter hadden gekund, ben ik 
ervan overtuigd dat hier géén strategie of kwade wil achter zit.“ Hij kon het 
echter niet laten er bij te voegen: “Maar in het geval van het Israëlisch - Pa-
lestijns conflict, vinden ook moslimlezers regelmatig dat de site haar boekje 
te buiten gaat.” Alsof men om bepaalde bevolkingsgroepen te plezieren 
verplicht zou zijn om foutieve informatie te bezorgen aan de lezers. Na 
een uitgebreid antwoord met verwijzingen naar de plichten en rechten 
van de journalisten, kroop de directie terug in haar schulp maar zorgde 
er toch voor om de antisemitische commentaren te verwijderen, twee 
maanden na de eerste melding ervan.
Sinds begin februari 2007 schijnt er wel een ernstige verandering 
plaatsgevonden te hebben bij de on-line redactie, want er wordt veel 
omzichtiger omgegaan met de berichtgeving over het Midden-Oosten 
en toevallig goedgekeurde haatcommentaren worden ook onmiddellijk 
verwijderd. Het is duidelijk dat de lezer, mits een beetje koppigheid, ook 
zijn invloed kan doen gelden wanneer de 4e macht in onze samenleving 
zich zijn “krantje” te buiten gaat. Proficiat!
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