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VRt Berichtgeving over het Midden-Oosten en Israël 
Onpartijdigheid en objectiviteit: (n)iets van gemerkt? 
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In het vorige nummer van joods Actueel bracht deze rubriek, ‘Media 
onder de loep’ aan het licht hoe weinig informatie de VRt zijn kijkers 
biedt over de joodse cultuur, joodse feestdagen en over de Holocaust. 
Niettegenstaande dat de onwetendheid daarover bijzonder groot is 
en de informatieve rol van de VRt hier perfect op kan inspelen. In dit 
artikel bekijken we vooral hoe de nieuwsdienst van de openbare om-
roep het Midden-Oosten en Israël verslaat.  

juist voor het ter perse gaan kregen wij uiteindelijk toch nog een ant-
woord van de VRt op de meest prangende vragen die we in het vo-
rige nummer stelden. Wij zouden over het hoofd gezien hebben dat 
er ook nog een andere joodse feestdag, namelijk het loofhuttenfeest, 
in het nieuws kwam. Dat klopt, maar dat kwam omdat de gemeente-
raadsverkiezingen toen plaatsvonden, waardoor diepgelovige joden 
een probleem hadden om die dag te gaan stemmen. Zo kwam ook 
Shavoeot aan bod op de VRt-teletekst en de internetsite, omdat op 
die feestdag de synagoge van Genève uitbrandde. Dat feit was dan 
wel niet belangrijk genoeg om ook het tV-journaal te halen. Kunnen 
we daaruit niet afleiden dat de aspecten van de joodse cultuur vooral 
aan bod komen als er zich problemen voordoen? 

Natuurlijk moet de VRt-nieuwsdienst geen “goed-nieuws-show” zijn, 
maar we zouden toch mogen verwachten dat de informatie er in een 
geest van politieke en ideologische onpartijdigheid wordt aangebo-
den en dat hierbij elke vorm van 
discriminatie geweerd wordt, 
zoals voorgeschreven wordt in 
het mediadecreet. 

oppassen met woordgebruik.
topjournalist Siegfried Bracke 
tijdens een duidingsprogramma 
op 13 december 2006: “De 25.000 
joden in Iran zijn de grootste 
kolonie in een moslimland“. Is 
elke joodse gemeenschap bui-
ten Israël, al dan niet binnen de 
grenzen van 1967, een kolonie? 
Bovendien wordt de staat Israël 
zelf door sommige rabiate anti- 
zionisten een koloniale macht 
genoemd. Als je die redenering 
doortrekt zijn alle joden overal ter wereld dan ook kolonisten. Noch-
tans is het een vaststaand feit dat er meer dan drieduizend jaar lang 
ononderbroken een joodse aanwezigheid in Iran was: dus meer dan 
duizend jaar vóór de geboorte van Mohammed, kolonisten avant la 
lettre? Alvast een onzorgvuldige en foutieve woordkeuze van Sieg-
fried Bracke, die er zich als germanist nochtans graag op beroept dat 
hij zich inspant om een correcte en duidelijke taal te hanteren.  

Het slordige taalgebruik bij de Nieuwsdienst, dat we ook al opmerk-
ten in ons vorig artikel (Loslopende Konijnen vs. Shoahherdenking, 
Joods Actueel, juni 2007) heeft bovendien maar al te vaak een discri-
minerende nasmaak. een staaltje hiervan zagen we op 08/06/07 toen 
VRt teletekst gewag maakte van een manifestatie waaraan deelna-
men “Veel joden en Palestijnen, maar ook Belgen”...

Een grensgeval?
Op 12 juli van vorig jaar verscheen om 16:40 op teletekst volgend be-
richt: “In Libanon, in het grensgebied met Israël, heeft de Hezbollah-mi-
litie twee Israëlische soldaten ontvoerd.” Omdat dit niet strookte met 
de berichtgeving van andere media, reageerden enkele kijkers. Daar-

op paste de VRt om 17:29 zijn tekst aan als volgt: “In Libanon heeft  
de Hezbollah-militie twee Israëlische soldaten gevangen genomen.  
Volgens de Libanese politie gebeurde dat op Libanees grondgebied.” 
Daarbij werd ook vermeld dat dit volgens de Israëlische tV op Isra-
elisch grondgebied gebeurde maar op grond van welke overwegin-
gen velde de VRt-redactie hier een oordeel? Is de Israëlische tV als 
bron minder geloofwaardig dan de ‘libanese politie’? er was (en is) 
trouwens geen libanese politie in het Zuiden van libanon, want daar 
heerst Hezbollah. Bovendien, zelfs de libanese krant, l’Orient-le jour, 
berichtte dat de aanval op Israëlisch grondgebied plaatsvond. 

tot slot wijzigde de VRt ook de terminologie van ‘ontvoering’ naar 
‘gevangenneming’. De nuance is misschien klein, maar toch is het 
duidelijk dat ontvoering negatief klinkt, terwijl gevangennemen een 
internationaal aanvaarde oorlogshandeling is, die reguliere legers in 
oorlogssituaties uitvoeren. Welke feiten of aanwijzingen deden de re-
dacteur besluiten om zijn tekst in die zin aan te passen?

Vrij en Vranck(x)?
VRt journalist en zelf benoemd Midden-Oostenexpert Rudy Vranckx 
ziet zichzelf graag als een onafhankelijke onderzoeksjournalist, voort-
durend op zoek naar de ware feiten wars van elke vorm van beïnvloe-
ding. tijdens het VRt programma «De 7de dag» op 10/09/06 legde hij 
uit dat een onderzoeksjournalist alle feiten op een rijtje moet zetten 

en daar een achterliggend pa-
troon moet in zoeken. Dat klinkt 
mooi, maar bereikte hij deze res-
pectabele doelstellingen wel in 
zijn oorlogsverslaggeving van-
uit libanon?
ter plaatse bracht hij verslag uit 
van zijn ontmoeting met Abou 
jahjah en liet hij deze aan het 
woord over de oorlogsvoering, 
alhoewel het duidelijk was dat  
de voormalige Ael voorman 
absoluut niet in het oorlogsge-
bied vertoefde. Rechtstreekse 
verslaggeving van “feiten” uit 
de 2de hand dus... communi-
catiewetenschappers noemen 
dergelijke journalistieke onzorg-

vuldigheden “ruis”. Onze VRt correspondent, die zich steeds weert 
vrijheid en onafhankelijkheid te bewaren, liet zich in libanon echter 
wel verleiden tot een door de Hezbollah georganiseerde rondleiding 
in Zuid- Beiroet. In tegenstelling tot andere journalisten zoals Nic Ro-
bertson van cNN, merkte onze VRt onderzoeksjournalist daarbij niet 
hoezeer hij hierbij gemanipuleerd werd. Hem werd duidelijke instruc-
ties gegeven van wat wel en niet gefilmd mocht worden, ook werden 
hem ‘slachtoffers’ gepresenteerd om hun verhaal te doen en loeiende 
ambulances getoond, perfecte beelden om zijn stuk te vervolledigen. 
Vranckx kwam het achterliggend patroon zogezegd nooit op het 
spoor... de Vlaamse kijker evenmin.

klagen over een muur
Dat een staat het recht en de plicht heeft om zijn burgers en zijn ter-
ritorium te beschermen, daarover is iedereen het eens. Maar elke 
poging van Israël om deze taak ook uit te voeren, wordt al te vaak 
genadeloos in de grond geboord. een uitspraak van Phara de Aguirre 
(februari 2005) spreekt in dit verband boekdelen. toen minister Ma-
rino Keulen in “terzake” aan de kijkers uitlegde dat imams in hun pre-
ken de aanslagen van moslimterroristen moesten veroordelen, was 
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de reactie van Phara: ”Moeten rabbijnen dan de bouw van de muur 
in Israël ook niet veroordelen?” Als je zelfmoordterrorisme over een-
zelfde kam scheert als het bouwen van een verdedigingsmuur, dan zit 
je op dezelfde golflengte als de verantwoordelijken van Pax christi en 
11.11.11, die de zelfmoordaanslagen een “fait divers” noemen, en ben 
je mijlen verwijderd van enige onpartijdigheid.

‘De andere zijde klaagt ook’, het eeuwige argument.
“We krijgen ook klachten van de Arabische zijde”, zo luidt het stan-
daard antwoord van de VRt als we hen op fouten in bepaalde pro-
gramma’s of op een eenzijdige aanpak wijzen. Alsof het feit dat ande-
ren ook klagen de aangeklaagde fouten teniet doet. Rechtzettingen 
is ook een ander pijnpunt. Denken we maar aan de beeldmanipulatie 
tijdens de oorlog in libanon afgelopen zomer, de “Reutersgate” af-
faire. Ander voorbeeld was de vermeende toename van het risico op 
kanker door de aanwezigheid van verarmd uranium in de munitie die 
Israël gebruikte. Ook hierover nooit een rechtzetting gehoord of ge-
lezen van de VRt.

Maar het moet gezegd, soms verzaakt de nationale zender niet aan 
haar plicht en durft ze voor haar fouten uitkomen. eind november 
2006 wijdde de VRt een uitzending aan het boek van Omar Nasiri, “In 
het hart van Al-Qaida, mijn leven als een spion”, waarin hij zijn weder-
varen als infiltrant bij Al Qaida vertelt. Na een grondig onderzoek van 
eSISc, een organisatie die gespecialiseerd is in terrorisme en veiligheid, 
onder leiding van claude Moniquet bleek het hele verhaal verzonnen. 
tegen de gewoonte in kwam de VRt later met een rechtzetting. 

niet alle vluchtelingen tellen mee.
De “Naqba” is bij de VRt een jaarlijks terugkerend item. Naqba, bete-
kent letterlijk  catastrofe en staat bij de Arabieren voor de stichting 
van Israël in 1948. Door de oorlog die de Arabische landen hierop 
ontketenden, ontstond het vluchtelingenprobleem dat tot vandaag 
de kern van het conflict blijft. Dat er in Arabische landen ook massale 
joodse vluchtelingenstromen op gang kwamen met honderdduizen-
den mensen, komt men bij de VRt ook nooit te weten. Ook de kriti-
sche vraagstelling waarom één groep vluchtelingen onderdak vindt 
in één staat terwijl de andere geen onderdak kan vinden in 20 landen, 
blijft onbeantwoord. Want geen enkele Arabische staat heeft ooit iets 
ondernomen om die vluchtelingen te integreren, wat nochtans vol-
gens de conventie van Genève (1951) had moeten gebeuren. 

De rol van de journalist
Afscheidnemend Britse premier tony Blair uitte onlangs zijn onge-
noegen over de moderne journalistiek, die volgens hem zijn brug-
functie tussen de politiek en de burger niet meer naar behoren ver-
vult. Blair pleitte voor een gedegen berichtgeving met ruimte voor 
nuance en reflectie. Naar alle waarschijnlijkheid zal de toespraak van 
Blair worden afgedaan als een poging van een verbitterde politicus 
om de eigen fouten af te wentelen op de media. toch raakt hij de 
kern van de zaak, ook bij ons en dit zowel voor de binnenlandse als 
de buitenlandse berichtgeving. Natuurlijk moet een journalist meer 
zijn dan een doorgeefluik voor weetjes en moet hij commentaar en 
interpretatiekaders aanbieden. Maar de grondslag daarvan moet ge-
leverd worden door een relaas van de feiten, waarbij alle elementen 
aan bod moeten komen. Wij hebben de indruk dat de nieuwsdienst 
van de VRt al te vaak commentaar geeft en dan de feiten zo selecteert 
dat het eigen gelijk bewezen wordt. een ‘self-fulfilling prophecy’ heet 
dat. een verslaggeving over interne twisten in Gaza volgde dezelfde 
werkwijze. “ter Zake” (14/06/07) begon met de vermelding dat Gaza 
een gevangenis was (waar uiteraard Israël verantwoordelijk voor zou 
zijn). Daarna pas kwam het relaas van de bloedige machtsstrijd tussen 

Hamas en Fatah. Dus eerst een interpretatie en daarna de feiten! 

een zeldzame keer dat we van de VRt een antwoord kregen op onze 
interpellaties luidde dit als volgt: “Bovendien: neutraliteit is iets wat 
niet bestaat. Daar zijn al heel dikke boeken over geschreven zonder 
resultaat. Wij streven onpartijdigheid na en objectiviteit, maar dat be-
tekent niét dat we op elk moment iedereen proberen te muilkorven 
met een repliek van de tegenpartij. Ons publiek is rijper en (hopelijk) 
verdraagzamer dan dat.“ 
Wij vinden evenmin dat iedereen op elk moment moet onderbroken 
worden met een repliek van de tegenpartij. Maar het kan niet dat één 
partij over-kritisch wordt benaderd, terwijl de andere partij met de 
fluwelen handschoenen wordt aangepakt. Breng ons een zo volledig 
mogelijk verslag van de feiten en geef mogelijke interpretatiekaders 
zodat de nodige conclusies kunnen getrokken worden met kennis 
van zaken. Wij denken dat het publiek daar rijp voor is. Genuanceerde 
standpunten kunnen bovendien de verdraagzaamheid alleen maar in 
de hand werken.

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, volledige naam Abraham 
bar Hiyya Ha-Nasi, leefde in Barcelona en was DE persoon die voor het 
eerst de volledige oplossingen van de tweede-graadsvergelijkingen naar 
Europa bracht. Hij vervolledigde daardoor de werken van de griek Diop-
hantes en vooral van de Oezbeek al-Chwarizmi die de negatieve wortels, 
reeds bekend door de Hindoes, zelf niet ontdekt had. n
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