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lOSlOPeNDe KONIJNeN VS. 
SHOAHHeRDeNKING

DE FOUTE PRIORITEITEN 
VAN DE VRT NIEUWSDIENST

D o o R 	 S aVa S o R D a

“Goede avond beste kijkers, we beginnen ons panorama met pro-
gramma.” Met deze blooper ging de NIR op 31/10/1953 de ether in. 
een onschuldige verspreking wellicht als gevolg van de hooggespan-
nen zenuwen. In vergelijking met onze buurlanden hinkte België ho-
peloos achterop bij het opstarten van de eerste televisie- uitzendin-
gen. De NIR, onze eerste staatsomroep werd later omgedoopt tot BRt, 
en uiteindelijk tot VRt, en die is momenteel nog altijd de openbare 
omroep van de Vlaamse Gemeenschap.

De VRt is volledig in de handen van de Vlaamse Gemeenschap en de 
rechten en plichten ervan werden in het mediadecreet vastgelegd. 
Van de Vlaamse Gemeenschap krijgt de VRt jaarlijks een belangrijke 
dotatie om deze vastgelegde verplichtingen na te komen. Het loont 
dus de moeite om na te gaan of de kijker krijgt waar hij als belastings-
betaler recht op heeft... Of blijft onze nationale zender de vergissin-
gen opstapelen?

maar	eerst,	enkele	paragrafen	uit	het	mediadecreet.	
Art. 6 § 2: Als openbare omroep heeft de VRT de opdracht een zo groot mo-
gelijk aantal mediagebruikers te bereiken met een diversiteit aan hoogkwa-
litatieve programma’s die de belangstelling van de mediagebruikers wek-
ken en eraan voldoen... De VRT moet via de programma’s bijdragen tot een 
onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming in Vlaanderen. 
Art. 23. § 1. De programma's van de nieuwsdienst moeten beantwoor-
den aan de normen inzake journalistieke deontologie, zoals vastgelegd 
in een deontologische code, en waarborgen de gangbare redactionele 
onafhankelijkheid, zoals vastgelegd in een redactiestatuut. 
Art. 111bis. § 1. In de programma's wordt elke vorm van discriminatie 
geweerd. De programmaopbouw verloopt zo dat hij geen aanleiding 
geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische 
strekkingen.
§ 2. De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's 
met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programma-
onderdelen, moeten in een geest van politieke en ideologische onpartij-
digheid worden verzorgd.

Controle	organen
Bij de Vlaamse Regulator voor de Media kan je terecht met je klachten 
over de media. Specifieke klachten over de VRt als openbare omroep 
kunnen ook aangekaart worden bij de Vlaamse ombudsdienst. De 
Vlaamse ombudsman, de heer Bernard Hubeau, kan helaas niet veel 
meer doen dan een analyse maken van de ingezonden klachten voor 
zijn jaarverslag dat in het parlement beoordeeld wordt. uiteindelijk 
ligt de eindverantwoordelijkheid bij de Vlaamse minister voor Media, 
Geert Bourgeois (N-VA).
 

luidruchtige	feesten
Zowat iedereen is het erover eens dat onwetendheid ten aanzien van 
andere culturen leidt tot onbegrip, vooroordelen en onverdraagzaam-
heid. Vandaar de uitdrukkelijke verplichting in het omroepdecreet om 
een bijdrage te leveren aan “de verdere ontwikkeling van de identiteit 
en de diversiteit van de Vlaamse cultuur”. Feesten zijn sleutelmomen-
ten binnen de verschillende culturen en hebben bijgevolg een zekere 
nieuwswaarde. 
Mediawatchers van Joods Actueel hebben nagegaan hoe de be-
richtgeving over de joodse feesten aan bod kwam in de nieuws- en 
duidingsprogramma’s van de openbare omroep. Naast de nieuwsuit-
zendingen op radio en tV werden ook “ter zake”, “Panorama”, “Morgen 
beter”, teletekst en de internetsite van de nieuwsdienst gevolgd.
De resultaten waren verbluffend: zo kwam in 2006 en 2007 slechts 
één keer een joodse feestdag aan bod in het tV-journaal. enkel in het 
laatavondnieuws van 02/04/07 en in het nieuws van 13 uur (03/04/07) 
werd melding gemaakt van het joodse Pasen (Pesach). Dit bericht 
mocht blijkbaar de twee belangrijkste journaals van 19u en 20u niet 
halen. Geen enkele andere joodse feestdag was voor de VRt het ver-
melden waard: noch het joodse nieuwjaar, de grote verzoendag (Jom 
Kippoer) of enig ander belangrijk feest. Feesten bij andere subcultu-
ren werden daarentegen wel uitvoerig belicht: we kregen onder meer 
informatie over de ramadan, de hadj (= de jaarlijkse bedevaart naar 
Mekka), het offerfeest en het suikerfeest bij de moslims. Zelfs het chi-
nese nieuwjaar kwam naar jaarlijkse gewoonte aan bod. Na een mon-
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delinge vraag hierover werd als excuus geopperd dat dit laatste zeer 
luidruchtig zijn en men er niet naast kan kijken. Niet de diepgang van 
een “religieus” feest is het criterium, wel de luidruchtigheid ervan. een 
schriftelijke vraag aan de verantwoordelijke hoofdredacteur van het 
journaal, de heer Wim Willems, bleef onbeantwoord.

loslopende	konijnen	op	de	autosnelweg
eén van de belangrijkste dagen in het jaar voor de Joodse gemeen-
schap wereldwijd is «Jom ha Shoah», de dag waarop de uitroeiing van 
6 miljoen Joden door de Nazi’s en hun handlangers herdacht wordt. 
Andere Belgische omroepen lieten dit jaar op 18 april in dit verband 
de 2 minuten stilte in Israël zien en vermeldden het feit dat de Belgi-
sche Andrée Geulen in Jeruzalem in het bijzijn van verscheidene Bel-
gische hoogwaardigheidsbekleders werd gehuldigd omdat, dank zij 
haar inzet, meer dan 300 Joodse kinderen gered werden. Zij verkreeg 
hierbij ook de titel van ereburgerschap van de staat Israël. Voor de VRt 
had dit geen enkele nieuwswaarde. 
Het nieuws op “Jom ha Shoah” (18/04/07) werd natuurlijk overscha-
duwd door de schietpartij van een dolgedraaide student op de Vir-
ginia tech university, een schokkende gebeurtenis waarvoor al het 
andere nieuws moest wijken. Zowat alle andere media in binnen- en 
buitenland brachten de daaropvolgende dagen het verhaal van de 
Israëlische en holocaustoverlevende professor liviu librescu, die zijn 
leven gaf om zijn studenten tegen de moordende kogels te bescher-
men. De VRt vond deze heldendaad van professor librescu een detail, 
het vermelden in de nieuwsberichten, op het internet of op teletekst 
niet waard. Wel meldde de nieuwsdienst dezelfde dag op haar web-
site en op teletekst dat in Hongarije een groot aantal losgebroken ko-
nijnen de autosnelweg van Boedapest naar Wenen blokkeerde. een 
toch wel heel merkwaardige visie op de selectie van het nieuws dat 
men verspreidt. Had men niet in september vorig jaar naar aanleiding 
van een aanval van turkse jongeren op Joodse leeftijdsgenoten in Be-
ringen vastgesteld dat de turkse jongeren de holocaust niet kenden 
en was dit geen mooi aanknopingspunt om dit euvel te verhelpen?

Positief	nieuws	over	de	Joden	/	israël	heeft	geen	nieuwswaarde?
Is de selectiviteit van de VRt over alles wat de Joodse gemeenschap 
aanbelangt toevallig? We denken het niet... Onlangs werd het Soma-
rapport “Gewillig België”, dat de verantwoordelijkheid van de Belgi-
sche overheden in de jodenvervolging tijdens de tweede Wereldoor-
log onder de loep neemt, aan de senaat voorgesteld. “Morgen Beter” 
van de VRt wenste daar een uitzending over te maken. De redacteur 
nam contact op met de auteurs van het rapport, maar toen deze vroe-
gen of de programmamakers dit lijvige werk al bestudeerd of zelfs ge-
lezen hadden, bleek dat het debat niet over het dossier zelf zou gaan 
maar wel over de rol van de “Joodse lobby” bij het opstellen ervan. 
Indien de VRt wat elementair onderzoek had verricht dan hadden 
ze snel vernomen dat de inhoud van de studie al jaren bekend was 
dank zij het oeuvre van professor Maxime Steinberg, waar de Soma 
zich uitgebreid op gesteund heeft. De VRt had voor de bewuste uit-
zending ook Gie van den Berghe uitgenodigd, de man die zich in de 
media ontpopt heeft als notoir tegenstander van de Shoahherden-
king en als “deskundige” in het beschuldigen van de Joden / Israël. 
De schrijvers van het rapport weigerden onder die voorwaarden aan 
het programma mee te werken. uiteindelijk werden Mia Doornaert 
en claude Marinower uitgenodigd. In de discussie moest mediade-
skundige Gie van den Berghe het onderspit delven en heeft hij zich 
onsterfelijk belachelijk gemaakt. 

gelezen	op	het	VRT-internetforum:
	“de	israëli’s	zijn	de	nieuwe	nazis”
Ook op het VRt-internetforum werd dezelfde politiek gehanteerd in 

verband met de discussie over het Somarapport. toen iemand de link 
naar het rapport wilde geven zodat de gebruikers ten minste de in-
houd ervan konden raadplegen, werd deze verwijderd en reageerde 
de moderator van het forum als volgt: “ik ga ervan uit dat de forumbe-
zoekers met kennis van zaken spreken en geen meningen in het luchtle-
dige spuien“. Duidelijk? De VRt heeft er blijkbaar geen belang bij dat 
opinies geuit worden met echte kennis van zaken. 
De moderator van het VRt-internetforum doet zijn werk heel minu-
tieus en weert elke geposte bijdrage die buiten het onderwerp valt. 
toch werd volgende tekst op het forum toegelaten: “Israëli’s zijn de 
nieuwe nazi’s van vandaag, ze koloniseren gewoon verder. Dat lijkt ver-
dacht veel op "lebensraum" van ene Adolf “. Alle ingezonden kritiek 
hierop werd wel onmiddellijk van de site verwijderd!

De	“Joodse	lobby”
Misschien herinneren heel wat lezers zich ook nog de discussie tussen 
Phara de Aguirre en de VRt-correspondente in Washington, Greet De 
Keyzer, naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen. Mevrouw 
de Keyzer had het over de steun aan Bush vanwege verscheidene 
groeperingen waaronder ook sommige Amerikaanse christenen en 
joden. Met haar typische sluikse glimlach, kon mevrouw de Aguirre 
het niet laten om daarop te reageren met “de Amerikaanse Joden, dus!”. 
Alweer toeval?
De uitdrukking “Joodse lobby”, is nog steeds “salonfähig” bij de VRt, 
hoewel men daar de jongste tijd erg bekommerd is om geen bevol-
kingsgroepen te stigmatiseren. Nochtans komt men met dit begrip 
dicht in de buurt van wat in de “Protocollen van de Wijzen van Zion” 
en in “Mein Kampf” beschreven werd door de meest rabiate antise-
mieten van de vorige eeuw. Misschien is dit een blijvende invloed van 
de voormalige archivaris van de VRt, lucas Vereertbrugghen alias lu-
cas catherine? (zie “Joods Actueel N° 2”, Lucas Catherine ontmaskerd?). 
In zijn geschriften heeft lucas catherine het om de haverklap over de 
“Joodse lobby” en dit wordt nog steeds gretig overgenomen in de pu-
blicaties van heel wat NGO’s en vooral van cODIP, de beste vrienden 
van de N-VA van Minister Geert Bourgeois.

De	 excuses	 van	 Verhofstadt	 over	“gewillig	 België”	 haalden	 het	
VRT-nieuws	niet!
Naar jaarlijkse gewoonte werd op 8 mei 2007 in Brussel de overwin-
ning van de democratie op het nazisme herdacht. ‘s Middags had 
Premier Guy Verhofstadt een gedenkplaat onthuld voor de “Recht-
vaardigen”, Belgische burgers, die Joden hebben geholpen tijdens de 
tweede wereldoorlog. Dat bericht kreeg amper 19 seconden op het 
televisienieuws, 6 seconden minder dan de ontdekking van de nieu-
we supernova.  Het was niet te lezen op teletekst en werd ook niet 
vermeld op de VRt-nieuwssite. toch waren er die dag geen konijnen 
ontsnapt... 
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Om er meer over te vernemen moest men naar de 2’25” of 145 secon-
den van Rtl kijken. Daar werd alles duidelijk uitgelegd en werd er ook 
vermeld dat Verhofstadt opnieuw zijn excuses aanbood voor de rol 
van “Gewillig België”. Waren deze excuses misschien niet naar de zin 
van de VRt redactie? 
De RtBF en Rtl waren de enige televisiezenders die ter plaatse aan-
wezig waren. Nochtans heeft ook de VRt meestal een redacteur ter 
plaatse, al te vaak om te melden dat er niets te melden valt...
Maar wanneer het om (positief ) nieuws in verband met Joden gaat, 
is de VRt in geen velden of wegen te bespeuren! Acties om Israëli-
sche producten te boycotten, of de “fratsen” van Abou Jahjah komen 
meestal wel uitvoerig in beeld. Zo kreeg een “Paasmars tegen Israël” 
van leuven naar Brussel, ingericht door Oxfam, heel wat aandacht. er 
waren nauwelijks 50 betogers aanwezig!

Ook op de herdenkingsplechtigheid van de Shoah in Antwerpen op 
de vooravond van 8 mei blonk de VRt uit door haar afwezigheid. On-
danks de aangekondigde toespraak van Vlaams Minister Peeters, de 
aanwezigheid van onder meer Johan Vande lanotte, de voorzitter van 
de SPa, cathy Berx, ondervoorzitter van de cD&V, Patrick Janssens, de 
burgemeester van Antwerpen, camille Paulus, de gouverneur van de 
provincie,... Dit was immers maar een “stille” herdenking.

Binnen	60	jaar	“De	gewillige	VRT”?
Natuurlijk was ons media- onderzoek niet het meest volledige, daar 
hebben we dan ook de middelen niet voor. toch kunnen we ons te-
recht afvragen of de VRt haar plichten op een correcte wijze vervult. 
Wat denkt bevoegd Minister Geert Bourgeois hierover? Het blijft 
angstvallig stil uit die hoek. Nochtans lag hij bij andere gelegenheden 
telkens op vinkenslag om de VRt te bekritiseren. Is hij een deel van de 
oplossing of een deel van het probleem? Werpt de hechte relatie van 
de N-VA met anti-Israëlische en anti-joodse organisaties een lange 
schaduw over deze berichtgeving? Krijgen we binnen 60 jaar ook een 
boek over de “Gewillige VRt”?
Vervolg in Joods Actueel N° 6 met een analyse van de eenzijdige VRt 
berichtgeving over het Midden-Oosten conflict.

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 Abra-
ham 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 
Diophantes en vooral van de Oezbeek al-Chwarizmi die de negatieve 
wortels, reeds bekend door de Hindoes, zelf niet ontdekt had.
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Vraaggesprek claude Marinower
claude Marinower (Open VlD) was de laatste vier jaar 

de enige volksvertegenwoordiger in het federaal par-
lement. Ditmaal staat hij opnieuw als enige jood in 
Vlaanderen op een kieslijst, meer bepaald in Antwer-

pen. Joods Actueel stelde de politicus enkele vragen 
hieromtrent: 

Joods	actueel: u staat als enige jood op de 
lijsten in Vlaanderen voor de komende Fede-
rale Verkiezingen. Wat betekent dit voor u ?
marinower:	Als joodse Vlaming ben ik on-
getwijfeld gevoeliger voor materies die ei-
gen zijn aan alle minderheden. Dit houdt 

concreet in dat ik me verder zal blijven in-
zetten tegen iedere vorm van uitsluiting, extremisme racisme en an-
tisemitisme. Ik ben er immers van overtuigd dat verscheidenheid een 
verrijking is voor onze samenleving en dat verdraagzaamheid ons 
eerder sterker dan zwakker maakt.

Joods	actueel:	Welke zijn de punten die u zal verdedigen eens u ver-
kozen bent en waarvan u nog werk wenst te maken.
marinower: In de volgende legislatuur wil ik, indien verkozen, verder 
blijven werken aan een modernere, snellere en efficiëntere justitie. 
Veiligheid voor iedere burger moet een prioriteit blijven.
Anderzijds moeten de economische belangen van onze regio nog 
sterker aan bod komen. De ondernemer, zowel in de haven als in de 
diamantsector, moet dankzij verdere administratieve vereenvoudi-
ging en een gunstiger fiscaal klimaat, verder aangemoedigd worden.

Joods	actueel:	Is het belangrijk dat er een jood in het parlement ze-
telt en waarom ?
marinower: een parlementslid vertegenwoordigt alle burgers, niet 
enkel diegene van de gemeenschap waartoe hij behoort. Dit neemt 
niet weg dat een joodse stem een meerwaarde biedt in bepaalde de-
batten. Dit is de afgelopen vier jaar meer dan eens gebleken. 

Interpellatie jodenvervolging
Antwerps gemeenteraadslid en kamerlid claude Marinower (Open 
VlD) eist een duidelijk signaal van het Antwerpse stadsbestuur over 
de jodenvervolging. Hij interpelleerde het schepencollege hierom-
trent eerder deze week. In tegenstelling tot Brussel en andere steden 
werkte het Antwerpse stadsbestuur en de politie actief mee aan de 
razzia’s volgens het recent gepubliceerd SOMA rapport.

“Het is aan het schepencollege om een reactie te formuleren. De 
joodse gemeenschap wacht op een duidelijk signaal”, verklaarde 
Marinower aan de krant Het Nieuwsblad. Hij benadrukte dat hij uit 
persoonlijke naam spreek en zich niet wenst te profileren als spreek-
buis van de slachtoffers. 
Marinowers vader werd 
zelf gedeporteerd maar 
kon de kampen overle-
ven.

De senaat drong intus-
sen aan op verder on-
derzoek naar de rol van 
politici bij de jodenver-
volging en hun carrière 
nadien. “Of er een par-
lementaire onderzoeks-
commissie moet ko-
men? Van de holocaust 
is nog niet alles uitge-
pluisd. Dat gebeurt best 
nu, nu de slachtoffers 
nog kunnen getuigen. 
Want er blijven mensen 
deze genocide in twijfel 
trekken”, besluit Marino-
wer.
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