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RTBF – Baken van licht 
of ivoren toren? 

om een onderwerp goed te doorgronden is het soms wel eens 
nodig om er afstand van te nemen. De New Yorkse journalist 
Bruce Bawer, die enkele jaren op diverse plaatsen in Europa 

woonde, houdt ons een spiegel voor in zijn uiterst leesbaar werk 
‘Terwijl Europa sliep’ (While Europe slept, Amsterdam, Meulenhoff, 
2006). Hij ziet heel weinig diversiteit in het medialandschap in 
West- Europa, hoewel er veel over gesproken wordt en er heel wat 
belastinggeld besteed wordt om dit veilig te stellen. De media zien het 
niet in de eerste plaats als hun taak om de mensen in te lichten over 
wat er gaande is, ze willen opvoeden niet inlichten (en er is nochtans 
een groot verschil). Klopt die visie op het nieuwsaanbod van de RTBF, 
de nationale zender van onze Franstalige landgenoten? En wat is de 
teneur van die ‘missie’? Savasorda trok het na. 

De multiculturele maatschappij of de 
scheiding van kerk en staat?
Opvoeden in diversiteit, een nobele doelstelling. De simpelste manier 
om met de verschillende culturen kennis te maken is via hun feesten en 
die kunnen nog mooie beelden leveren ook, leuk meegenomen voor 
televisie. Toch worden de Joodse feestdagen bij de RTBF stiefmoederlijk 
behandeld - net zoals bij de VRT trouwens (zie Joods Actueel Nr. 5 en 
6). Op een vraag, twee keer gesteld, aan de ombudsvrouw Françoise 
De Thier, waarom het Joodse Nieuwjaar zelfs geen korte vermelding 
waard was tijdens het journaal, kregen we volgend antwoord: “Onze 
redacteurs moeten soms een drastische keuze maken over de inhoud. 
Men kan op een objectieve wijze vaststellen dat de ramadan door zijn 



duur (40 dagen) en zijn “spectaculair” karakter meer vermeld wordt 
dan het Joods Nieuwjaar in alle media (in elk geval in onze landen 
die niet rechtstreeks een joodse traditie hebben)”. Of de RTBF daar 
nu mee bedoelt dat onze landen wel rechtstreeks een moslim traditie 
hebben was niet duidelijk..Voor wat West-Europa betreft lijkt dit toch 
na de overwinning van Karel Martel bij de slag van Poitiers in 732 
beëindigd te zijn? Wij dachten dat Europa vooral doordrongen was 
van de “judeo-christelijke” traditie? 

De reactie van de ombudsvrouw werd gestaafd door artikel 20 van 
het huishoudelijk reglement van 19/01/1998: “een evenwichtige 
vertegenwoordiging op antenne van de verscheidene tendenzen 
en opiniestromingen is het fundament van de objectiviteit. Dit 
evenwicht moet niet noodzakelijk binnen elke uitzending gebeuren 
maar mag wel over een bepaalde tijdspanne van verschillende 
uitzendingen plaats vinden.”Dit terwijl het beheerscontract wel 
ondertussen in 2006 werd aangepast waarin artikel 5, § 3 het 
streefdoel van de zender omschrijft als “(het ontwikkelen van) een 
objectieve, eerlijke, onafhankelijke, strenge, pluralistische, volledige, 
analytische en interpellerende informatie”. Het ontgaat ons volledig 
hoe het vermelden van het feit dat het begin van de ramadan dit jaar 
samenviel met Rosh Hashana, wat om 7 uur ‘s morgens op de RTBF 
radio aan de vroege luisteraars gemeld werd, kan geïnterpreteerd 
worden als een bijdrage tot een “pluralistische, volledige, analytische 
en interpellerende informatie”. Een daaropvolgende belangrijke dag 
in de joodse kalender, Jom Kippoer, werd helemaal niet vermeld: het 
was die dag dan ook de internationale dag van Alzheimer, vandaar. 
Het viel ook samen met de (Belgische) nationale dag van de doofheid 
en werd dan ook niet gehoord op de Reyerslaan...

Het thema van de diversiteit en de multiculturele samenleving 
is heel zeker één van de items die de media en de overheid willen 
verspreiden. Op zich is daar niets verkeerd mee. Maar we stellen wel 
vast dat daardoor vooral de Islam belicht wordt. Voor het overige 
wordt weinig of geen aandacht besteed aan de factor godsdienst. Zo 
merken we dat een aantal partijen (meestal ter linker zijde) prominent 
aanwezig zijn bij het “breken” van de vasten tijdens de ramadan, maar 
het vertikken op een joodse of christelijke feestdag aanwezig te zijn of 
mee te vieren. En wanneer men dan in botsing komt met een andere 
mantra van onze maatschappij, het secularisme, dan geraakt men er 
af en toe niet meer uit. De vinnige discussies rond het verstrekken 
van “halal” maaltijden in het Antwerpse stedelijk onderwijs, de 
hoofddoekkwestie, e.d. bewijzen dit.

De visie op het Midden-Oosten conflict

Ook wat het Midden-Oosten conflict betreft hield de RTBF er de 
laatste twee maanden opnieuw een eigenzinnige interpretatie op 
na van haar plicht tot “objectieve, eerlijke, onafhankelijke, strenge, 
pluralistische, volledige, analytische en interpellerende informatie”. 

Een voorbeeld ter illustratie (15/09/07): een invasie van het Israëlisch 
leger in Gaza bedoeld als een vergeldingactie voor de voortdurende 
raketaanvallen op Sderot en andere plaatsen. Maar geen woord bij 
de RTBF over de raketten op Sderot, terwijl die zelfs in de Arabische 
pers, o.a. Kuwait Times, uitgebreid aan bod kwamen. De VRT van haar 
kant wees toen wel op de herhaalde raketaanvallen, onder druk van 
een klacht die toen hangende was bij de VRM (de Vlaamse regulator 
voor de media)? 

Een ander voorbeeld: op 11 september 2007 bij dageraad werden 
negenenzestig jonge Israëlische soldaten in opleiding gewond door 

een Palestijnse raket, afgevuurd op een tent in de basis van Zikim 
tussen Ashkelon en de Gazastrook. Resultaat: één gewonde in kritieke 
toestand en twee zwaargewonden. De teletekst van de RTBF kondigde 
dat voorval aan onder de titel: “Sancties voor Gaza?” Gealarmeerd 
door deze tendentieuze titel (die niets te maken had met de feitelijke 
inhoud van de boodschap) reageerde het Savasordateam. Na heel 
wat e-mails her en der vond het team dat het bericht gebaseerd was 
op een mededeling van AFP (Agence France Presse) van 11/09/2007 
om 11u08. Vanzelfsprekend moeten de teletekstberichten kort zijn. 
Daarom worden de berichten van de nieuwsagentschappen dan 
ook ingekort. Maar natuurlijk moet de kern van de boodschap erin 
behouden worden. 

Het voorbeeld van de “historische” Savasorda voor ogen (de 
Spaanse geleerde), begon het team te rekenen en analyseerde het 
oorspronkelijke AFP bericht en wat de RTBF ervan maakte.

De tekst van AFP bevat 626 woorden. Het RTBF kortte dit in naar 
82. In het AFP bericht werden 394 woorden (of 63%) besteed aan 
de aanval op de Israëlische soldaten. Daarbij werd verwezen naar 
de goedkeuring van Hamas voor de aanval. De RTBF herleidde de 
informatie over de aanval tot één zinnetje van 23 woorden (= 28% 
van het totale bericht). Daarnaast besteedde AFP 56 woorden aan de 
mogelijke represailles (9%). De RTBF breidde dit uit tot 59 woorden 
(=72%) over 2 paragrafen. 

Schematisch voorgesteld:

Toen de RTBF daar op attent werd gemaakt kregen we als enig 
antwoord: “we zien niet in hoe uw berekening enige garantie zou 
kunnen bieden voor het respect van de deontologie”. 

Hier raken we de kern van een ander thema, dat volgens mediakenner 
Bruce Bawer ook constant aanwezig is in de West-Europese pers: de 
beschuldigende vinger aan het adres van de Verenigde Staten en 
Israël. Deze twee landen worden dan ook steeds naar voor geschoven 
als een bedreiging voor de wereldvrede. Natuurlijk is het de taak 
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woorden onderwerp woorden % van totaal

AFP bericht 626 De raketaanval zelf 394 63%

De mogelijke represailles 56 9%

Andere 176 28%

teletekst 
rTBF 82 De raketaanval zelf 23 28%

De mogelijke represailles 59 72%
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van de pers om overheden kritisch te benaderen, om schending 
van de mensenrechten en corruptie aan te klagen. Maar het is wel 
verontrustend dat men niet dezelfde kritische benadering heeft 
tegenover andere instanties. De terughoudendheid in de pers ten 
aanzien van de aantijgingen tegen Kofi Annan, het stilzwijgen rond 
de totale afwezigheid van elementaire mensenrechten in Gaza en 
in andere dictaturen uit die regio spreekt boekdelen. De VN en de 
Arabische wereld staan in het algemeen verspreide wereldbeeld nu 
eenmaal niet aan de kant van de “booswichten”. 

We zien momenteel dat de media (en de politieke verantwoordelijken) 
vandaag alles in het werk stellen om (terecht) te vermijden dat het 
Turks-Koerdisch conflict zich naar hier verplaatst. 

Wij kunnen alleen maar vaststellen dat dit voor wat betreft het 
importeren van het Israëlisch-Palestijns conflict blijkbaar geen 
probleem is. Een aantal politieke partijen zoals Groen!, de sp.a, de 
cdh en vooral de PS stonden steeds op de voorgrond en lieten zonder 
schroom de gemoederen oplaaien door de NGO’s (ons goed bekend). 

Beide nationale zenders VRT en RTBF zorgden 
bereidwillig voor het verspreiden van de 
boodschap. De Reyerslaan, een baken van 
licht of toch een ivoren toren?

“Gewillig België”, zoals steeds?

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 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. n
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