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Savasorda vs. VRT 
“Jullie krijgen hier op televisie ook alleen maar de slechte zaken (over Israël) 

te zien. Om de mooie kanten te zien moet je zelf maar eens afkomen”,

aldus Elyanav Barda, de Israëlische topvoetballer bij Racing Genk in een 

gesprek met “De Morgen” (04/04/08). Het systematische onderzoek van 

onze groep Mediawatchers Savasorda heeft bewijzen te over om deze 

bewering te staven. En er is meer aan de hand: soms krijgt de argeloze 

kijker zelfs ronduit verkeerde informatie voorgeschoteld. Een enkele 

keer zette Savasorda zelfs een stap verder en werd klacht ingediend 

bij de Vlaamse Regulator voor de Media. Dit is het orgaan dat door de 

Vlaamse overheid opgericht werd om ervoor te waken dat de gebrachte 

informatie bijdraagt tot een onafhankelijke, objectieve en pluralistische 

opinievorming in Vlaanderen. Maar kan de VRM die hooggespannen 

verwachtingen wel inlossen? Savasorda ondervond het aan den lijve.

De feiten
Op 14 augustus 2007, was er een optreden van het Israëlische leger 

(IDF) in Gaza, als reactie op een beschieting vanuit de Gazastrook, 

waarbij tientallen raketten op Israël werden afgevuurd. De VRT bericht 

op Teletekst: ”Israël heeft midden 2005 zijn troepen uit de Gazastrook 

teruggetrokken, maar voor de Verenigde Naties blijft het de bezettingsmacht 

van het gebied”.

Die bewering is duidelijk niet correct. Met de terugtrekking in 2005 kwam 

hieraan een einde. Wel heeft Israël nog de controle over het luchtruim en 

over de kustwateren. Sommigen trekken daaruit de foutieve conclusie dat 

er toch van een ‘bezetting’ sprake is terwijl de VN zelf deze bewoording 

sinds 2005 heeft laten vallen.

Enkele uren later paste de VRT het teletekstbericht aan, na een reactie 

van Savasorda. Nu stond er: “Israël heeft zijn troepen uit de Gazastrook 

teruggetrokken, maar volgens het internationaal recht blijft het de 

bezettingsmacht van het gebied”. Deze tekst is nog erger en nog flagranter 

onjuist dan de eerste versie.

Hierop besloot een lid van Savasorda om een formele klacht in te dienen 

bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). De klacht besluit: “dat de 

VRT niet alleen partijdige informatie brengt aan zijn lezers en kijkers maar 

zich ook aan opzettelijke informatievervalsing schuldig maakt, is erger dan 

zuiver schuldig verzuim. Deze hebben in de loop van de laatste jaren ook 

rechtstreeks en / of onrechtstreeks een meer oplaaiend antisemitisme in 

België in de hand gewerkt”.

Blijkbaar schrok men bij de VRT van de klacht, want op 17 september 

(één maand later) verscheen plots op Teletekst en op de VRT-website een 

rechtzetting: “Bij nader inzien acht de VRT de zin in dit geval niet opportuun 

en trekt hij dit hierbij in. Met de termen ‘niet opportuun’ en ‘in dit geval’ lijkt 

de VRT te suggereren dat de informatie die zij in augustus bracht toch 

correct was, maar dat ze het beter niet had gepubliceerd. De rechtzetting 

zette eigenlijk niets recht, maar leek bedoeld om de VRM welwillend te 

stemmen.

De hoorzitting
Op 2 oktober 2007 houdt de VRM de hoorzitting, voorzitter is professor 

Karel Rimanque. De voorzitter is van goede wil om zelf onpartijdig te 

zijn, maar valt toch even uit zijn rol wanneer hij zegt: “Ik kan me toch 

voorstellen dat als je een Palestijn bent die in Gaza woont, en er elke nacht 

Israëlische straaljagers boven je huis vliegen waarbij je het risico loopt 

om gebombardeerd te worden, dat je dan vindt dat er sprake is van een 

bezetting”. De voorzitter doet ook wat wenkbrauwen fronsen wanneer hij 

aan de indiener van de klacht zegt dat hij op basis van diens achternaam 

wel een vermoeden had van diens Joodse afkomst.

Naast de voorzitter wordt de bewuste kamer gevormd door magistraten 

en beroepsjournalisten. Eén van de aanwezige leden is Hubert Van 

Humbeeck, een Knack-journalist die bekend staat om zijn eenzijdige pro-

Palestijnse berichtgeving. De indiener van de klacht kreeg op de zitting 

echter niet de kans om deze persoon te wraken.

De beslissing
Nog diezelfde avond beslist de VRM om de klacht onontvankelijk te 

verklaren. Als reden voert de VRM aan dat het “niet gebleken is dat onjuiste 

kwalificatie van het statuut van de Gazastrook (...) bijgedragen [heeft] tot een 

toegenomen klimaat van antisemitisme waarvan de klager persoonlijk het 

slachtoffer zou kunnen geworden zijn”. De regulator geeft dus toe dat de 

VRT foute informatie verspreid heeft maar ziet geen oorzakelijk verband 

tussen enerzijds foutieve berichtgeving over Israël, en anderzijds het 

toenemende antisemitisme. Nochtans zei Koning Albert in zijn toespraak 

van 21 juli 2002: Het is ontoelaatbaar dat tegenstellingen vanuit het Midden-

Oosten bij ons worden ingevoerd”… Extremisten wakkeren die angst maar al 

te graag aan door allerhande samenraapsels van leugens te verspreiden… 

Aanslagen op synagogen getuigen daarvan.

Savasorda meent dat het verstrekken van foutieve informatie over het 

Midden-Oosten een uiterst gevaarlijk fenomeen is, en dat alle media hier 

hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het stemt ons droevig te 

moeten vaststellen dat noch de openbare omroep, noch de controle-

instantie de ernst van het probleem beseffen: een gemiste kans. Want de 

foutieve en partijdige informatie beperkt zich natuurlijk niet tot dit ene 

feit, maar is in het geval van Israël heel vaak aanwezig.

Op die manier sluipt het antizionisme binnen en dan staat het 

antisemitisme op de loer. Dat werd door Savasorda al herhaaldelijk 

aangetoond. Nochtans doet de openbare zender ten aanzien van andere 

culturen duidelijk een inspanning om de berichtgeving over andere 

landen wel op een positieve manier te benaderen. Over Israël lijkt dit niet 

zo goed te lukken. En de VRM stoort er zich niet aan...

Getekend Savasorda (met medewerking van Luc VanBraekel, 

www.lvb.net <http://www.lvb.net/>

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-machtsvergelijkingen 

naar Europa bracht. 
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