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rtbf nieuws: 
“vermeende” journalistiek 
met hoge amusementswaarde
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de RTBF slaagde er de jongste tijd in om 
zijn oubollig imago wat van zich af te 
schudden. Met een aantal opvallende 
uitzendingen haalde de omroep zelfs 

de wereldpers. Iedereen herinnert zich wellicht de 
satirische uitzending over de vermeende staats-
greep van Vlaanderen, waarmee in binnen- en 
buitenland heel wat verwarring gezaaid werd. Een 
hijgende Sarkozy – een notoire geheelonthouder 
(iemand die afziet van alcohol) – was op een pers-
conferentie naar aanleiding van zijn bezoek aan 
Poetin volgens een RTBF journalist ladderzat – tot 
vreugde van de Franse wijnboeren ongetwijfeld. 
Op de 21ste juli (de Belgische nationale feestdag) 
verwarde Leterme de Marseillaise met de Braban-
çonne en zagen we de formateur gsm’en tijdens 
het Te Deum, in een rechtstreekse uitzending op 
de RTBF. Kortom de Franstalige omroep liet van 
zich spreken...Benieuwd of de berichtgeving op de 
RTBF over Israël / de Joden ook zo spraakmakend 
is. Savasorda zocht het uit.
rtbf: de nationale omroep in franstalig belgië
De media zijn in België al sinds jaar en dag “gewestelijke materie”. In 
tegenstelling tot Vlaanderen waar de Vlaamse gemeenschap en het 
Vlaamse gewest samenvallen, wordt in Franstalig België wel een on-
derscheid gemaakt tussen het Waalse gewest en de Franstalige ge-
meenschap om de Franstaligen uit het Brussels hoofdstedelijk gewest 
niet uit te sluiten. De media vallen er onder de bevoegdheid van de 
Franstalige gemeenschap. Die heeft een “contrat de gestion” met de 
RTBF afgesloten, waarin aan de omroep structurele en inhoudelijke 
verplichtingen opgelegd worden in ruil voor het verstrekken van de 
nodige middelen (geld en bandbreedte). De huidige overeenkomst 
werd in 2006 afgesloten en loopt nog tot 2011. 
contrat de gestion: 
De meeste bepalingen van deze overeenkomst houden verband met 
de structuur van de omroep. De Franstalige gemeenschap heeft er-
voor gekozen om de leiding stevig in handen te nemen. Zowel de 
raad van bestuur, (conseil d’administration), als het controleorgaan, 
(le conseil supérieur de l’audiovisuel), zijn evenredig samengesteld 
conform de verhoudingen in het politieke landschap, bijgevolg heeft 
de PS het er voor het zeggen. De mensen aan de top en de politieke 
verantwoordelijken zijn dan ook allemaal van PS signatuur. 
Op het inhoudelijke vlak benadrukt het beheerscontract dat de in-
formatieve uitzendingen moeten gemaakt worden in  een geest van 
objectiviteit en met respect voor de menselijke waardigheid.

- Artikel 7 § 1: De RTBF mag geen uitzendingen maken of verspreiden 
die indruisen tegen de bestaande wetten, het algemeen belang, het 
respect voor de menselijke waardigheid, die uitspraken bevatten die 
aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, ten aanzien van ras, sek-
se of nationaliteit, die aanleiding geven tot negatie, minimalisering, 
rechtvaardiging of goedkeuring van de genocide van Nazi Duitsland 
of tot enige andere vorm van genocide...
§ 2: (...) De uitzendingen met een informatief of opvoedkundig karak-
ter moeten gemaakt worden in een geest van objectiviteit, ... 

In het mediadecreet voor de VRT is dat als volgt geformuleerd:”in 
een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid worden ver-
zorgd.” of “bijdragen tot een onafhankelijke, objectieve en pluralisti-
sche opinievorming in Vlaanderen.”  Deze formulering is meetbaar-
der dan de vage “geest van objectiviteit” bij de RTBF.

In artikel 5, § 3 van het contract staat de zin “een objectieve, eerlijke, 
onafhankelijke, strenge, pluralistische, volledige, analytische en inter-
pellerende informatie ...ontwikkelen...”. 
Deze richtlijn is zo omvattend dat die onmogelijk in zijn geheel na 
te leven valt, en uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat die ook vaak 
helemaal niet nageleefd wordt.

rtbf bericht: “Koning albert breekt baarmoederhals”
Op 22 mei 2006 had nieuwslezer, François De Brigode, het over een 
schending van oorlogsgraven van gefusilleerden van augustus 1914. 
Deze mensen waren volgens hem door de nazi’s doodgeschoten. Na 
enkele e-mails gaf de redactie de blunder toe en kondigde ze aan dat 
ze de fout zelf rechtgezet had in een later journaal. Het bleef niet bij 
deze historische flater, de kennis van de aardrijkskunde bleek al even 
bedenkelijk. Op 26 juni 2007 tijdens de nieuwsuitzending van 19u30 
luidde het zo:  “Ondertussen woedt een hittegolf in Zuid-Europa: Kro-
atië, Turkije, Bosnië, Roemenië, ...”. Maar ook met de beheersing van 
het Frans scheelt er iets: op 27 juni 2007 meldde Ophélie Fontana dat 
Koning Albert zijn baarmoederhals gebroken had: zij verwarde de 
term “col de l’utérus (=baarmoederhals) met “col du fémur” (=dijbeen-
hals). 
Maar er zijn ook fouten die het vlak van de loutere kennis overschrij-
den. Tijdens het avondjournaal van 27 maart 2006 betoogde de 
nieuwslezer van dienst: “(...) Sharon die nog steeds niet overleden is, 
waaraan ik u wil herinneren (...)”. Een uitspraak conform de mense-
lijke waardigheid zoals het “contrat de gestion” voorziet? De ombuds-
vrouw, Françoise De Thier, zag er geen graten in. Zou ze ook zo gerea-
geerd hebben als het over iemand van haar (politieke) familie ging?
Fouten en slordigheden zijn blijkbaar schering en inslag bij de nieuws-
dienst van de RTBF, geen haan die erom kraait... Guust Flater / Gaston 
La Gaffe op de eindredactie? Of is er meer aan de hand?

Laks of onwetend? 
In april 2002 werd de geboortekerk van Bethlehem door een groep 
Palestijnen gedurende een hele tijd bezet. Na de ontruiming verleen-
de de RTBF het woord aan een Armeense monnik. De monnik zei dat 
er tijdens de bezetting allerlei wandaden waren gepleegd en dat er 
ook heel wat verwoest was. Op dat ogenblik liet de RTBF beelden zien 
van het Israëlische leger waardoor de indruk gewekt werd dat de ver-
woestingen het werk van de Israëli’s waren. Het interview werd ook 

“Fouten en slordigheden zijn blijkbaar schering en inslag bij de nieuwsdienst van de RTBF. 
Geen haan die erom kraait.”
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maar gedeeltelijk weergegeven, waardoor die indruk nog versterkt 
werd. Volledig tegen de richtlijnen in van de verantwoordelijke van 
het TV-journaal Pierre Marlet, “we gaan de beelden niet laten liegen”. 
Naderhand werd een klacht neergelegd bij het gerecht. Een paar jaar 
later besliste de rechter de RTBF niet te veroordelen maar hij nam het 
gebrek aan nauwkeurigheid bij het maken van de reportage toch op 
de korrel en hij waarschuwde de omroep om in de toekomst zorgvul-
diger tewerk te gaan. Het controleorgaan van de zender liet niet van 
zich horen. Ook hieruit blijkt een lakse houding of is het eerder onbe-
kwaamheid? Zijn de PS leden van de beheers- en de controleorganen 
van de omroep al even on-
wetend als PS kopman Elio 
Di Rupo, die tijdens een 
conferentie in Israël tegen 
beter weten in stelde dat 
hij “niet wist dat er arme 
Joden bestonden”?

“de joden” vs. egypte, 
syrië, jordanië...
Op 28 januari 2006 han-
delt de uitzending van het 
jeugdjournaal, les Niouzz, 
over het Midden-Oosten 
conflict. Hier wordt aan de 
jonge Franstalige kijker uit-
gelegd dat “de Joden” (niet 
de Israëli’s dus) in 1948 de 
Palestijnen verdreven heb-
ben en dat “de Joden” in 
1967 de Arabieren aanvie-
len. Dit in contrast met het woordgebruik voor de tegenstander, waar 
men wel landen bij naam noemt en het nooit heeft over “de Arabie-
ren”. Aan de ene kant het volk, aan de andere kant de staat. De klacht 
die hierover bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Ra-
cismebestrijding werd ingediend werd ontvankelijk verklaard. Het 
Centrum schreef daarop een brief naar de RTBF waarin werd gewezen 
dat dergelijke formuleringen vijandige gevoelens tegen de Belgische 
Joden in de hand kunnen werken. Meer dan twee maanden later 
erkende de RTBF aan het Centrum dat de bewuste jeugduitzending 
gespeend was van de nochtans vereiste uiterste nauwkeurigheid (“ri-
gueur”), maar dat de zender in andere afleveringen wel een positieve-
re kijk op de Joden had gebracht. Er werd niet bij vermeld dat het hier 
meestal ging over de Shoa en de periode ervoor. Zijn de Joden uit het 
verleden voor de RTBF misschien de goede Joden, beter dan de hui-
dige? De suggestie van het Centrum om, rekening houdend met deze 
opmerkingen, een nieuwe uitzending aan te maken werd in de wind 
geslagen. Een gelijkaardige klacht gericht aan de bevoegde minister 
Laanan, bleef onbeantwoord. Er kwam zelfs geen formeel ontvangst-
bewijs. Niet echt verwonderlijk als men weet bij welke politieke partij 
Laanan hoort... jawel, de PS.

Klachten van het publiek
Om eventuele klachten te behandelen is er een ombudsdienst, onder 
leiding van Françoise De Thier.

Deze dienst is meestal maar een façade zonder veel inbreng en wei-
nig invloed. De door de overheid opgelegde contractuele verplich-
tingen worden niet nageleefd. In het jaarlijks verslag op de site moe-
ten de kwantitatieve elementen van de ombudsdienst  gepubliceerd 
worden met een analyse van regelmatig voorkomende problemen. 
Dit gedeelte van het verslag is niet te vinden en de reden is absoluut 

niet dat er geen klachten zijn binnengekomen. Het Savasorda team 
beschikt over kopieën van tientallen klachten naar de ombudsvrouw 
van de RTBF. Hoewel de behandeling van de klachten op de VRT zeker 
ook te wensen laat, worden de jaarlijkse overzichten en de analyse 
ervan wel kenbaar gemaakt.

israël in poleposition
Eind februari 2007 werd in Oslo een voorakkoord ondertekend over 
het verbod om clustermunitie te gebruiken in oorlogsvoering. Het 
verdrag werd door slechts 46 van de 192 VN lidstaten geratificeerd, 

er waren 3 onthoudin-
gen en 143 landen waren 
helemaal niet aanwezig 
Op dat ogenblik was er 
nog geen volledige offici-
ele lijst van de onderteke-
naars beschikbaar en die 
werd ook nooit in de pers 
gepubliceerd (Savasorda 
heeft die zelf opgevraagd 
bij het Noorse ministerie 
van Buitenlandse Zaken). 
Toch werd in het RTBF jour-
naal Israël als eerste van 
de 143 afwezige landen 
vernoemd. Zelfs de offi-
ciële televisiezender van 
Ahmadinedjad - Iran heeft 
evenmin het akkoord on-

dertekend- zette Israël niet op de 
eerste plaats van de afwezigen. Een 

goed gedocumenteerde lezersbrief over deze zaak aan de RTBF en 
haar ombudsvrouw bleef onbeantwoord.

Met een arendsblik ontdekte de RTBF redacteur onmiddellijk dat Israël bij 
de afwezige landen behoorde op de Oslo conferentie (de landen in licht-
grijs) en plaatste het land in poleposition.

rtbf site met link naar hamas!
Is het er bij de RTBF alleen maar om te doen Israël in zo’n slecht mo-
gelijk daglicht te plaatsen of zitten er ook nog andere addertjes onder 
het gras? Zo werd in september 2001 vanuit de internet site van de 
RTBF een link gelegd naar de officiële site van Hamas, een site die bol 
staat van Jodenhaat en die openlijk oproept tot de vernietiging van 
Israël. Klachten bij de RTBF hielpen niet en het was pas na de tussen-
komst van de politieke verantwoordelijken van de liberale MR, dat de 
RTBF ingreep en de link verwijderde. 

De toenmalige verantwoordelijke voor de site was Ghezala Cherifi, 
een dame van Algerijnse origine die op dat moment een rijzende ster 

Met een aantal opvallende uitzendingen haalde de omroep zelfs de wereldpers.
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was aan het PS-firmament. Daarvoor was ze kabinetsmedewerkster 
van PS mandataris Eric Tomas. Later werd ze zelf verkozen als ge-
meenteraadslid in Sint-Gillis. Maar wegens haar kritische stem over 
de Westelijke Sahara kreeg ze echter te maken met een boycot van-
wege de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap en werd ze tijdens de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen niet herkozen. Alhoewel ze een 
RTBF personeelslid was, werd ze door deze zender aangezocht om op 
5 maart 2002 in het publiek aanwezig te zijn naar aanleiding van het 
debat “Lieu public” over “Les Juifs sont-ils mal-aimés”. Daar kon ze naar 
hartenlust haar haatgevoelens voor Israël uiten. Onlangs bevestigde 
ze in een krant wat velen al geruime tijd dachten: “in de PS mag men 
om het hardst eender wat zeggen in verband met Palestina, maar wee 
uw gebeente als men het onderwerp van de Westelijke Sahara durft 
aan te raken.” Idem bis voor de RTBF? 

Philippe Moureaux, vice-voorzitter van de PS, schreef in een persbe-
richt in 2004:  “de Brusselse socialisten hebben sinds lange tijd een 
vertrouwensrelatie opgebouwd met het koninkrijk Marokko. Ze hech-
ten er belang aan dat deze relatie niet in het gedrang gebracht wordt 
door ongelegen en ondoordachte stellingnamen over het gevoelige 
conflict in de Westelijke Sahara”. De invloed van de Belgisch-Marok-
kaanse gemeenschap in de PS schijnt dus zeer belangrijk te zijn. Is 
dat de verklaring waarom ook op de RTBF deze problemen nooit be-
sproken worden en er al evenmin iets gezegd wordt over de 2700 km 
lange afscheidingsmuur in de Westelijke Sahara? Daartegenover mag 
tegen Israël bijna eender wat gezegd en gedaan worden, zowel bij de 
RTBF als de PS. Een Europarlementslid van deze partij, Véronique De 
Keyzer, verklaarde onlangs in een speech aan een linkse groepering 
dat ze de Israëlische ambassadeur wel kon wurgen. 

bronnenonderzoek
Onlangs was er op de RTBF een interessante reportage “Questions à 
la une ”over de geloofwaardigheid van de journalist. Aangezien jour-
nalisten altijd werken onder een hoge tijdsdruk wordt het controleren 
van de nieuwsbronnen soms verwaarloosd. In oorlogsomstandighe-
den is dat probleem het meest opvallend. Zo haalde een RTBF ver-
antwoordelijke aan dat het tijdens de eerste golfoorlog een paar uur 
tot een paar dagen duurde vooraleer de Amerikaanse propaganda 
van de “propere chirurgische oorlogsvoering” doorprikt was. De Pa-
lestijnse en Hezbollah propagandavoering daarentegen is blijkbaar 
veel subtieler, want die hebben ze op de RTBF na zovele jaren nog 
altijd niet door... 
Bernard Lepla van de internationale cel concludeert dat men nooit 
de officiële nieuwszenders van staten in oorlog mag geloven. Noch-
tans heeft de RTBF nooit de mediamanipulaties van de Hezbollah ver-
meld... of was de Hezbollah dan niet in de oorlog betrokken?

wederopstanding niet gevierd bij de rtbf
De slordigheden in de berichtgeving in verband met het Midden-Oos-
ten conflict blijven zich opstapelen. Er tegenin gaan is dweilen met de 
kraan open, want de gepolitiseerde (PS) controleorganen treden niet 
op. Een laatste anekdote willen we u echter niet onthouden. Op 2 april 
2002 ging het volgende bericht de wereld in: “Pater Jacques Amateis 
werd door Israëlische soldaten doodgeschoten in Bethlehem”. Bron 
van dit bericht was o.a. de Palestijnse katholieke patriarch Michel Sab-
bah van Jeruzalem, die ook voorzitter is van Pax Christi wereldwijd, 
een organisatie die nogal vaak aan de basis ligt van leugenachtige 
en haatdragende informatie over Israël en de Joden. Dit bericht werd 
onmiddellijk door de RTBF de ether ingestuurd. Toen Pater Amateis 
een paar uur later persoonlijk het Vatikaan opbelde om te vragen wat 
ze voor zijn eventuele begrafenis gepland hadden en de leugen dus 
aan het licht kwam bleef het stil bij de RTBF en hun zielsverwanten. 

Zijn “verrijzenis” mocht het daglicht niet zien, de foutieve informatie 
werd nooit rechtgezet. 
Evenzo weigert de RTBF tot op vandaag om de film van Esther Shapira 
te programmeren waarin bewezen wordt dat de jonge Mohammed 
Al Dura in Gaza door Palestijnse scherpschutters werd doodgescho-
ten en niet door de Israëli’s. Toenmalig hoofdredacteur Michel Konen 
wilde zijn goede vriend Charles Enderlin niet afvallen, de Franse jour-
nalist die de fabel over de moord op Mohammed Al Dura de wereld 
instuurde. Want de RTBF doet graag aan “prêt à penser”, het publiek 
moet alleen maar alles slikken.

vermeende berichtgeving en vermeende journalistiek?
Het taalgebruik is ook relevant. Men heeft het op de RTBF nooit over 
terroristen, maar wel over vermeende terroristen. Nog liever heeft 
men het over vermeende activisten of vermeende islamisten, maar 
meestal worden ze gewoon verzetstrijders genoemd – in dit laatste 
geval zijn ze niet “vermeend”. De zender is dan misschien zijn imago 
van saaiheid kwijtgeraakt, maar op het vlak van de berichtgeving over 
Israël blijft de omroep braafjes de “politiek correcte” standpunten oe-
verloos herhalen. Kortom “vermeende” journalistiek op zijn smalst... in 
een sausje van blunders... (wordt vervolgd).

getekend savasorda
Savasorda is het pseudoniem van een kleine groep medewerkers van 
Joods Actueel die de media onder de loep nemen. Een uitgebreid inter-
view met Savasorda vindt u later in dit nummer. We komen er meer te 
weten over de leden van de groep, hun drijfveer, methodologie en ach-
tergrond.
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Wij wensen de joodse gemeenschap een jaar van geluk, 
vrede en voorspoed.




