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Inleiding / Stelling en verdediging 

 ‘’Kort na een ramp is de meeste verslaggeving 

er vooral op gericht zo veel mogelijk 

dramatische verhalen te brengen. De 

televisiewetten, bedacht door zelfbenoemde 

goeroes, vereisen dat je in een rampenverslag 

het liefst een getroffen persoon volgt en die 

zo emotioneel mogelijk in beeld brengt. Je 

kunt je sterk afvragen welk doel dat 

emotioneren dient. Het meest verheven 

antwoord is: aandacht vragen voor een 

vergeten gebied of situatie. Het minder 

hoogdravende antwoord is: kijkcijfers, 

luistercijfers, oplages. Andermans ellende 

scoort”. (Melissen, 2010) Uit: Haïti, een ramp 

voor journalisten. Puinpaparazzi, 

televisieacties en rampeninflatie.  

Bovenstaan quote uit het boek van 

oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen 

intrigeerde mij vanaf het moment dat ik hem 

las. Deze essay gaat daarom over 

verslaggeving en manipulatie in de 

rampenjournalistiek. Natuurlijk komt 

manipulatie niet alleen in deze tak van 

journalistiek voor, maar aan de hand van 

(natuur)rampen wil ik laten zien dat het in 

deze tak zeker niet wordt overgeslagen. 

Bovendien vind ik rampenjournalistiek zelf erg 

interessant. Het was mij vóór het schrijven van 

dit essay al eerder opgevallen dat het 

‘mediacircus’ na een ramp vooral lijkt gericht 

op sensatie en minder op feitelijke 

verslaggeving. Het beeld dat ik had van 

rampenjournalistiek was vooral dat van 

honderden draaiende camera’s, live 

satellietverbindingen met Nederland en als 

een gek rondrennende journalisten. Een 

perfect voorbeeld van ‘hype-journalistiek’ 

vond ik dat altijd: journalisten volgen 

journalisten die journalisten volgen. Dat de 

waarheid daarbij wel eens in het gedrang 

komt, lijkt niets uit te maken. Dat het lijkt alsof 

sommige journalisten soms letterlijk over 

lijken gaan en aan de andere kant klakkeloos 

aannemen wat er (door autoriteiten) gezegd 

wordt, brengt mij op de volgende stelling: 

Verslaggevers en journalisten die rampen 

verslaan manipuleren en worden 

gemanipuleerd. Zij bedrijven ‘foute’ 

journalistiek. 

Aan de hand van onderwerpen die op het 

onderwerp rampenjournalistiek van 

toepassing zijn, wil ik bewijzen dat deze 

stelling klopt. Dat doe ik door feiten en 

meningen te verzamelen, die zowel pleiten 

vóór als tegen het onderwerp. Mijn essay heb 

ik opgedeeld in zeven deelonderwerpen 

waarvan ik denk dat die op 

rampenjournalistiek van toepassing zijn. Het 

gaat om de volgende zeven onderwerpen: 

1. Ramp of mediaramp: Dit hoofdstuk 
geeft inzicht over welke rampen 
geschikt zijn om over te verslaan in de 
media, en welke niet. 

2. Manipulatie: Worden journalisten 
gemanipuleerd door bijvoorbeeld 
autoriteiten?Of manipuleren ze ook 
zelf? 

3. Ethiek: Hoe ga je als journalist met de 
privacy van gewonden, overledenen 
en/of nabestaanden van een ramp 
om? 

4. Rampeninflatie: Gaat de ene ramp de 
andere overschreeuwen? 

5. Draaiboek rampenverslaggeving: De 
berichtgeving over rampen voltrecht 
zich bij de meeste media volgens een 
vast patroon, een vast rampenplan. 

6. Giro 555 & inzamelingsjournalistiek: 
Zijn radio- en televisieacties om geld in 
te zamelen voor getroffen gebieden of 
mensen wel zo’n goed idee? 

7. Emotiejournalistiek: Zorgt het in beeld 
brengen van emoties in de 
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rampenjournalistiek voor hogere 
kijkcijfers?  

 

In mijn essay heb ik zowel gebruik gemaakt 

van (journalistieke) literatuur, 

wetenschappelijke rapporten, websites en de 

meningen en verhalen van gerenommeerde 

journalisten. Omdat de doelgroep van mijn 

essay bestaat uit studenten 

journalistiek/journalisten veronderstel ik dat 

de journalistieke begrippen die ik in mijn essay 

gebruik, bij de lezer bekend zijn. Deze 

behoeven mijns inziens geen extra uitleg. 

Onder de definitie rampenjournalistiek versta 

ik: ‘verslag doen van nieuws omtrent 

(natuur)rampen’. Een verslaggever ter 

plekke(buitenland correspondent) kan aan 

rampenjournalistiek doen, maar ook de 

redactie van een medium in Nederland. Onder 

de definitie van manipuleren versta ik: 

‘opzettelijk, maar voor anderen ongemerkt, 

beïnvloeden’.  

Op elk onderwerp in dit essay volgt een 

conclusie of het hierbij om manipuleren gaat, 

of dat de journalist zelf gemanipuleerd wordt. 

Op deze manier wil ik bewijzen dat mijn 

stelling klopt. 

Deze essay heb ik geschreven in mei 2011 

omdat ik dacht dat ik die zomer zou 

afstuderen. Dit moest worden uitgesteld 

omdat ik een baan kreeg bij het AD 

Rotterdams Dagblad. Rampen die na mei 2011 

zijn gebeurd heb ik daarom in principe niet 

uitgebreid meegenomen. Wel heb ik deze 

essay recent geüpdate.  

1. Ramp of mediaramp? 

Het hoofdstuk ramp of mediaramp draagt niet 

bij aan de stelling dat journalisten 

manipuleren of gemanipuleerd worden, maar 

het schept wel duidelijk over de vraag welke 

rampen ‘geschikt’ zijn voor de media en welke 

niet. Zonder dit hoofdstuk is het niet mogelijk 

om rampenjournalistiek als zodanig te 

begrijpen en daarom staat dit hoofdstuk 

bovenaan in mijn essay. 

 Niet elke overstroming of aardbeving is 

automatisch interessant voor de media om 

aandacht aan te besteden. “Om van een ramp 

een mediaramp te worden moet de ramp wel 

aan een paar eisen voldoen,” schrijft Melissen 

in zijn boek Haïti, een ramp voor journalisten. 

Die eisen worden in dit hoofdstuk nader 

omschreven. Als niet al deze ingrediënten 

aanwezig zijn, is het lastig om veel media-

aandacht te krijgen. Een goed voorbeeld van 

een journalistieke ramp is de aardbeving in 

Japan op 11 maart  vorig jaar. Japan werd toen 

opgeschrikt door een aardbeving van 8,9 op 

de schaal van Richter. Alle ingrediënten voor 

een mediaramp waren direct aanwezig. 

Doordat het epicentrum in zee lag, op zo’n 

130 kilometer van Sendai, veroorzaakte de 

beving een tsunami die over een lengte van 

2100 kilometer complete kustgebieden 

overstroomde. Het zorgde voor spectaculair 

beeldmateriaal. Op de Japanse televisie waren 

direct beelden te zien van modderstromen die 

auto’s, huizen, en complete schepen met zich 

mee sleurden. Meteen werd gevreesd voor 

het leven van tienduizenden mensen, onder 

wie dat van vijftig Nederlanders die op het 

moment van de ramp in het getroffen gebied 

verbleven. Uit vrijwel de hele wereld reisden 

verslaggevers naar Japan om verslag te doen 

van de ramp. Geen ongevaarlijke missie bleek 

een paar dagen later toen er een nucleaire 

ramp dreigde uit te breken na het exploderen 

van een kerncentrale in het getroffen gebied, 

waarbij veel straling vrij kwam. Een week na 

de ramp lag het officiële dodental volgens het 

ANP op ruim 6000 doden, 10.000 vermisten 

en 410.000 geëvacueerde mensen. Alle 

Nederlanders in het gebied bleven gespaard.  
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Hoe anders was het wel niet in Pakistan, toen 

het land in augustus 2011 getroffen werd door 

een watersnoodramp. Direct nadat bekend 

werd dat een deel van het land overstroomd 

was, werd in de media al gespeculeerd over 

de vele doden die er gevallen zouden zijn. 

Pakistan leek de volgende op het lijstje 

(natuur)rampen dat kon rekenen op grote 

media-aandacht. Echter, het liep anders. Ten 

eerste was er het probleem dat de ramp 

langzaam opkwam, zonder duidelijk 

beginpunt. Er was geen klok die precies om 

16.53 bleef stilstaan, zoals dat bij Haïti het 

geval was. Daarom was het voor veel redacties 

moeilijk om te bepalen of het een goed 

moment was om verslaggevers naar het 

gebied te sturen. Bovendien was het getroffen 

gebied zo groot, dat het niet duidelijk was 

waar journalisten het beste konden zitten. 

Ook al waren mensen misschien wel ‘alles 

kwijt’ zoals dat zo mooi heet, het was moeilijk 

om dat in beeld te brengen op dat moment. Er 

viel vooral een grote watervlakte te filmen en 

zolang huizen onder water staan in het lastig 

om er met een getroffen bewoner naar terug 

te keren voor een persoonlijk verhaal. Een 

ander groot probleem was het gebrek aan een 

nationale link. Er waren geen Nederlandse 

toeristen of adoptieouders die in 

moeilijkheden zaten. En één van de 

belangrijkste elementen ontbrak bij de 

Pakistaanse watersnoodramp: een 

substantieel dodental. Dat lag in eerste 

instantie onder de 1000 en steeg later naar 

ongeveer 1500. Daarmee kwam het niet eens 

in de buurt van dodentallen zoals die van Haïti 

of de tsunami. Deze ramp heeft het dan ook 

niet gered in de media.  

Behalve natuurrampen schaar ik ook rampen 

die worden veroorzaakt door de mens onder 

rampenjournalistiek. Neem bijvoorbeeld de 

aanslag van Karst Tates op 30 april 2009 in 

Apeldoorn: Op Koninginnedag reed hij met 

een personenauto dwars door dranghekken 

en een mensenmenigte richting de bus 

waarmee de Koninklijke familie een rondrit 

door Apeldoorn maakte. Hij crashte 

uiteindelijk tegen het monument ‘De Naald’. 

Hierbij kwamen 8 mensen om het leven, 

onder wie hijzelf. De Koninklijke familie, op 

wie volgens de eerst aanwezige wachtmeester 

van de Koninklijke Marechaussee de aanslag 

gericht was, bleef ongedeerd.  

Ook deze ramp had direct alle ingrediënten in 

huis om een ‘mediaramp’ te worden, en zo 

geschiedde. Honderdduizenden 

televisiekijkers die Koninginnedag voor de tv 

volgden, waren live getuige van de aanslag op 

de Koningin en haar gezin. Omdat er al veel 

journalisten aanwezig waren in Apeldoorn die 

tevens getuigen waren, ging het nieuws 

razendsnel. Het was direct duidelijk dat er 

zwaargewonden of zelf doden gevallen 

moesten zijn toen Tates zijn auto door het 

publiek reed. De weken na de aanslag werd er 

in de pers (ook buitenlandse) enorm veel over 

de ramp geschreven. Deze aanslag is één van 

de velen die mijns inziens onder 

‘rampenverslaggeving’ geschaard moet 

worden. Voor bijvoorbeeld de schietpartijen in 

Oslo/Utoya (22 juli 2011) en de schietpartij op 

winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan 

den Rijn (9 april 2011), geldt hetzelfde. Het 

ski-ongeluk van Prins Johan Friso in februari 

dit jaar schaar ik daar niet onder de categorie 

‘rampen’. Zoals gezegd is het een ongeluk, 

maar het trok wel veel (buitenlandse) pers 

naar Oostenrijk die dagelijks verslag deden in 

de krant of op tv. Ik kom daar later in dit essay 

nog op terug. 

2. Manipulatie 

Manipulatie is al langer een probleem in de 

journalistiek, en ook bij rampenjournalistiek 

ligt het gevaar van manipulatie (door 

autoriteiten) op de loer. Neem bijvoorbeeld 
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het verhaal van Jan-Jaap Melissen over  de 

hoeveelheid dodelijke slachtoffers na de 

aardbeving in Haïti, in zijn boek Haïti, een 

ramp voor journalisten . Zelfs nadat hij 

bewezen had dat er nooit 250.000 doden 

gevallen konden zijn, bleven andere media 

vasthouden aan wat de Haïtiaanse regering 

zei, terwijl zij diezelfde overheid consequent 

omschrijven als ‘niet te vertrouwen’, ‘corrupt’, 

of ‘nauwelijks functionerend’. Wat hierbij 

ongetwijfeld een belangrijke rol speelt is het 

rotsvaste geloof in grote internationale 

persbureaus als Reuters, AP of AFP. En die 

bleven melden dat het dodental 230.000 of 

300.000 is. De persbureaus hebben veel 

macht, want hun berichten gaan de hele 

wereld over, naar duizenden redacties. De 

media hadden de getallen van de Haïtiaanse 

regering niet als harde feiten moeten melden 

zolang die overheid geen opheldering geeft 

over hoe dat getal tot stand is gekomen.  

In minder ontwikkelde landen loop je daarom 

het risico dat je slachtoffer wordt van alle 

public relations die getroffen landen, maar 

ook hulporganisaties, gebruiken om de 

aandacht van de ramp te vergroten. Die pr 

speelt weer handig in op de journalistieke 

drang naar sensatie. Als journalist kun je het 

dus erg moeilijk krijgen als een ramp op een 

bepaalde manier in de markt is gezet, en je ter 

plekke iets anders aantreft dan wat de 

belanghebbenden roepen.  

Er zijn vele journalisten die kunnen vertellen 

over hun gevechten met de persbureaus. Nick 

Davies schreef er zelfs zijn boek Flat Earth 

News (in Nederland uitgegeven onder de 

naam Gebakken lucht) over. Hij ontdekte dat 

officiële informatie van overheden gretig 

wordt overgenomen. Volgens hem komt dat 

deels omdat deze goed geïnformeerd zijn met 

persvoorlichters, websites en persberichten. 

Maar de belangrijkste reden, denkt Davies,  is 

dat journalisten veel minder snel zullen 

worden aangevallen als ze de officiële lijn 

aanhouden. Die is namelijk veilig. Wanneer je 

met z’n allen fout zit, zal niemand je dus iets 

verwijten. Zoals Melissen het treffend weet te 

omschrijven: “Nieuws is een afspraak tussen 

journalisten.” 

Davies ziet zijn boek vooral als een 

waarschuwing naar de media zelf: 

“Journalisten zijn niet meer op zoek naar de 

waarheid. Ze zitten achter hun bureau en 

schrijven berichten over van persbureaus of 

pr-organisaties. Ze hebben geen tijd om iets 

uit te zoeken of te controleren en het maakt 

hun bazen niets uit. Als ze maar kranten 

verkopen en kijkers en luisteraars trekken.” 

Om zijn stellingen te bewijzen liet Davies 

onderzoek doen naar de berichtgeving in 

Britse kwaliteitskranten. Het bleek dat 

journalisten nu drie keer zoveel tekst moeten 

produceren als in 1985. “Dat betekent dat we 

nog maar een derde van de tijd hebben om 

onze verhalen op te schrijven. Dat is fataal. 

Een journalist moet op pad kunnen gaan, 

contacten leggen en verhalen vinden.” Nog 

erger vond hij zijn conclusie dat nog maar 

twaalf procent van alle krantenberichten 

eigen nieuwsverhalen zijn. De kranten worden 

tegenwoordig vooral gevuld met 

overgeschreven persberichten die niet zijn 

gecheckt. De schuldigen zijn volgens Davies 

niet de journalisten zelf, maar hun bazen. De 

grote bedrijven die alle kranten en 

nieuwsorganisaties hebben gekocht. “Zij 

hebben bezuinigd door journalisten te 

ontslaan en tegelijkertijd hebben ze de 

krantenpagina’s en zendtijd uitgebreid. Wij 

hebben totaal geen tijd meer om ons werk 

goed te doen, en kunnen dus makkelijk 

worden gemanipuleerd. 

De berichtgeving over de Mexicaanse griep is 

volgens hem ook een alarmerend voorbeeld 

van de manipulatie door de PR-industrie. “De 

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde 
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voor een pandemie. Tienduizenden mensen, 

misschien wel een miljoen, zouden sterven. 

Dat is niet gebeurd. Wat blijkt nu, volgens een 

recent rapport van de Raad van Europa? 

Farmaceutische bedrijven hebben 

geïnfiltreerd in de 

Wereldgezondheidsorganisatie en die 

overgehaald te waarschuwen voor een 

pandemie. Met als gevolg dat regeringen in de 

hele wereld miljoenen van onze dollars, euro’s 

en ponden hebben uitgegeven voor 

medicijnen die we niet nodig hadden. 

Nederland heeft de ongebruikte doses 

doorverkocht.” Manipuleren gebeurt 

overigens niet alleen door autoriteiten. Ook 

journalisten maken er gretig gebruik van door 

een ramp bijvoorbeeld erger te laten lijken 

dan hij is, foto’s te manipuleren of privacy te 

negeren. 

Ook een goed voorbeeld van manipulatie door 

autoriteiten is dat van Koert Lindijer, sinds 

1982 Afrika-correspondent. Volgens hem is de 

berichtgeving verslechterd. Lindijer op zijn 

website: ,,Neem de hongersnood in Somalië. 

De journalistiek liep klakkeloos achter de 

hulpindustrie aan. Het was allemaal aid 

pornography. We konden geen aantallen 

checken en toch praatten de meest 

gerespecteerde media over tienduizenden 

doden. Wij zouden niet aan dit circus mee 

mogen doen.’’ 

Conclusie 

In dit hoofdstuk is er absoluut sprake van 

manipulatie door zowel journalisten als  

overheidsinstellingen. Dit geldt overigens niet 

alleen voor journalisten die actief met rampen 

bezig zijn. Ook bij bijvoorbeeld huis-aan-huis 

kranten bestaat het risico dat klakkeloos 

wordt aangenomen wat er in een 

persverklaring staat. Werkelijk alle 

journalisten en redacties lopen het gevaar 

gemanipuleerd te worden. Dit gebeurt ook op 

grote schaal door bijvoorbeeld persberichten 

klakkeloos over te nemen. Neem het VARA-

programma Rambam. Rambam stuurde in 

februari een aantal nep-persberichten aan 

diverse nieuwsmedia in Nederland. Het 

programma wilde onderzoeken hoe zorgvuldig 

journalisten hun bronnen raadplegen en 

feiten checken alvorens te publiceren of uit te 

zenden. Tijdens de uitzending op 5 maart was 

inderdaad te zien dat deze ‘neppers’ in de 

media verschenen. Een voorbeeld van zo’n 

bericht was dat het Songfestival-liedje van 

Joan Franka erg lijkt op een nummer van een 

Kroatische artiest. Een goed voorbeeld van 

onzorgvuldige journalistiek. 

Ik ben van mening dat het voor een groot deel 

de eigen schuld van de journalist is omdat zij 

de feiten die gepresenteerd worden, niet of 

nauwelijks controleren terwijl ze dat wel 

zouden moeten doen. Mijns inziens willen 

deze media te graag ‘scoren’.  

Fontys Hogeschool voor Journalistiek (FHJ) 

heeft een speciaal lesprogramma opgezet dat 

het controleren van artikelen bevordert: fact-

checken. Gedurende een paar weken moeten 

studenten feiten controleren die in de media 

als ‘waar’ worden gepresenteerd. Hun 

waarnemingen zetten zij op een blog. Zelf heb 

ik dit lesprogramma ook gevolgd, en het 

gebeurt maar al te vaak dat berichten en 

artikelen inderdaad niet kloppen. Zelf ben ik 

dankzij dit studieonderdeel een stuk kritischer 

geworden als journalist en daarom denk ik dat 

dit programma zeker bijdraagt aan meer 

objectievere journalisten in de toekomst. Ik 

ben er een groot voorstander van om dit 

programma verplicht te maken op alle scholen 

journalistiek in Nederland en zelfs 

internationaal, mocht dat nog niet het geval 

zijn.  

3. Ethiek 
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3.1  Slachtoffers en nabestaanden 

Als journalist krijg je vaak te maken met 

slachtoffers en nabestaanden van rampen. 

Maar hoe ga je met hun privacy om? En wordt 

privacy niet vaak zogenaamd ‘vergeten’ zodat 

media met het emotioneelste verhaal kunnen 

komen en daarmee de lezer, kijker of 

luisteraar kunnen manipuleren? 

In de Code voor de Journalistiek van 2008 

staat het volgende over privacybewaking. “De 

journalist ontziet de privacy van slachtoffers, 

nabestaanden, patiënten maar ook van 

verdachten en daders door de algemene 

herkenbaarheid van betrokkenen in de 

berichtgeving te vermijden in al die gevallen 

waarin deze personen evenredig nadeel van 

herkenbaarheid zullen ondervinden en voor 

zover het vermijden van herkenbaarheid niet 

in strijd is met het belang van een adequate 

berichtgeving.” 

In de praktijk lijken journalisten deze privacy 

vaak aan hun laars te lappen. Wie herinnert 

zich het voorbeeld niet van De Telegraaf-

journaliste die in mei 2010 na de 

vliegtuigcrash in Libië sprak met de enige 

overlevende van de ramp, de 9-jarige Ruben 

uit Tilburg? Er ontstond enorme ophef over 

het interview, dat de volgende dag in de krant 

stond , zie bronnenlijst. André Rouvoet, ten 

tijde van de ramp nog demissionair minister 

van Jeugd en Gezin noemde het 

telefoongesprek ‘schaamteloos’. “Maak me 

enorm druk over schaamteloze Telegraaf die 

met Ruben gebeld heeft. Hoe haal je ’t in je 

hersens?!”, schreef Rouvoet op twitter. Ook 

oud-secretaris-generaal Ed Kronenburg van 

Buitenlandse zaken noemde het ‘kwalijk’ dat 

Ruben had gesproken met De Telegraaf. “Dat 

zou niet mogelijk moeten zijn”, zei 

Kronenburg in het Radio 1 Journaal. In een 

verklaring op de website liet De Telegraaf 

weten de ophef te betreuren: “Het is nooit 

onze bedoeling geweest om misbruik te 

maken van de situatie van Ruben. Het spijt 

ons dat er onder lezers het gevoel is ontstaan 

dat De Telegraaf onzorgvuldig heeft 

gehandeld”, aldus de leiding van de krant. “De 

hoofdredactie van De Telegraaf hecht eraan te 

benadrukken dat de verslaggeefster in het 

onverwacht ontstane telefoongesprek met 

Ruben niets heeft gezegd over het ongeval en 

de ernstige familieomstandigheden van het 

slachtoffer.” In een latere reactie gaf 

Kronenburg aan dat het personeel te tolerant 

was wanneer het ging om camera’s en bezoek 

rond het bed van Ruben. “We moeten ervoor 

zorgen dat zijn privacy beter wordt 

beschermd”, meldde hij daags na het 

Telegraaf-voorval.  

Ook Femke Halsema trok op twitter van leer 

tegen de Telegraaf en de media in het 

algemeen. “Als ik een abonnement op De 

Telegraaf had, had ik het nu opgezegd nu zo 

onbarmhartig de privacy van een kind wordt 

geschonden”, zei Halsema. En later: “Het geldt 

voor alle media, die (begrijp ik nu) de rechten 

van kinderen overboord zetten.” 

Tijdens het symposium ‘Slachtoffers in de 

media, publiek bezit tegen wil en dank?’ (20 

februari 2009) spraken journalisten, 

slachtoffers en Slachtofferhulp zij aan zij. 

Daphne Koene, secretaris van de Raad voor de 

Journalistiek, benadrukte in haar toespraak 

het belang van privacy van slachtoffers en 

nabestaanden in de rampenjournalistiek. Ze 

richt zich vooral op de eigen 

verantwoordelijkheid van de journalist. Zo 

hoeft de journalist in het beginsel geen 

toestemming of instemming te vragen van de 

persoon over wie hij publiceert. Hij moet zelf 

afwegen of het privacybelang opweegt tegen 

het noemen van de naam van de 

gepubliceerde.  
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Jaap Smit, algemeen directeur Slachtofferhulp 

Nederland, beargumenteerde in zijn toespraak 

op het symposium dat zowel de Code als de 

Leidraad slechts ‘cosmetische documenten’ 

zijn die suggereren dat de journalistiek zichzelf 

reguleert. Hij ziet twee kernpunten als het 

gaat om de kwaliteit van journalistiek tijdens 

rampen. Zo moeten journalisten zelf 

aanvoelen hoe ver ze gaan in het ondervragen 

van slachtoffers en nabestaanden. Ook 

moeten journalisten de slachtoffers voor 

zichzelf behoeden; dat is een morele taak van 

een journalist. 

Niet alleen de omgang van journalisten met 

slachtoffers en nabestaanden wordt 

bekritiseerd, ook beeld is tegenwoordig een 

essentieel onderdeel van 

(rampen)journalistiek. In zijn boek Media-

ethiek beargumenteert Huub Evers dat foto’s 

niet langer meer foto’s zijn, maar 

verhaalvertellers. De foto is het verhaal 

geworden. Met de komst van televisiebeelden 

werd het steeds normaler shockerende en 

gruwelijke beelden te zien. “Er trad een 

verharding op in het karakter van het 

nieuwsaanbod,” zegt Evers. Hij noemt het 

hoofdstuk over beeldcultuur in zijn boek 

terecht ‘Beeldethiek: tussen shockeren, 

manipuleren en informeren.’ De grens tussen 

die drie ‘functies’ is in de beeldjournalistiek 

duidelijk zichtbaar. Een foto behoort te 

informeren. Volgens Evers informeert de 

journalist niet langer als hij te gruwelijke 

beelden presenteert; dan shockeert hij alleen 

nog maar. Zoals de foto van het lijk van Pim 

Fortuin die pontificaal op de voorpagina van 

De Telegraaf stond. Die foto riep grote 

afschuw op bij het grote publiek: er werden 

massaal boze brieven naar de redactie 

gestuurd en lezers zegden hun abonnement 

op. Zelfs nu, tien jaar na dato, wekt de foto 

nog afschuw op. In het kader van een serie 

artikelen over de aanslag werd de foto begin 

mei in het AD gezet. Precies die week 

behandelde ik de ingezonden brieven omdat 

mijn collega ziek was, en zelfs nu reageerden 

twee lezers ‘dat deze foto echt smakeloos is, 

en wat ons betreft niet geplaatst had hoeven 

worden’. Het houdt mensen dus nog steeds 

bezig.  

Karen Sanders, docent journalistiek aan de 

Universiteit van Sheffield en auteur van het 

boek Communicating Politics in the Twenty-

First Century, stelt dat geweld op foto’s niet te 

vermijden is: “Het is een deel van het leven en 

dus een deel van het nieuws.” Volgens Evers 

moeten foto’s functioneel zijn en niet 

verworden tot ‘sensatiezoekerij’’. Hij 

argumenteert dat beeldmateriaal iets moet 

toevoegen aan de feiten in het artikel. De 

krant mag een foto pas plaatsen als 

slachtoffers respectvol in beeld worden 

gebracht 

3.2 ‘Fotofucken’ 

Al sinds het ontstaan van de fotografie bestaat 

manipulatie. Een foto is geen werkelijkheid, 

maar een suggestie van de realiteit. Als er 

vervolgens gesleuteld wordt aan die suggestie 

van realiteit is er sprake van manipulatie. 

Vroeger werd er vooral gebruik gemaakt van 

doordruktechnieken en uitsnedes om foto’s te 

manipuleren, maar sinds de opkomst van 

Photoshop en digitale camera’s gaat dit nog 

makkelijker . ‘Fotofucken’ wordt het ook wel 

genoemd.  Dit wordt eigenlijk niet 

geaccepteerd binnen de journalistiek,  maar is 

moeilijk te bewijzen als de onderzoeker niet 

beschikt over de originele en gemanipuleerde 

foto. Shockerende foto’s zijn nog het grootste 

onderwerp van discussie als het om 

beeldethiek in de rampenjournalistiek gaat. 

Waar informerende foto’s ‘goed’ zijn en 

gemanipuleerde niet acceptabel, is de 

shockerende foto in een grijs gebied beland. 

Want juist de foto’s waarop gruwelijke 



9 

 

beelden staan, worden gepubliceerd met het 

argument dat ze nieuwswaarde hebben, 

terwijl bijvoorbeeld het beeld van een dood 

kind of een afgehakt hoofd naar alle 

waarschijnlijkheid veel boze lezersreacties 

opwekt. Waar ligt de ethische grens? Sanders, 

docent journalistiek aan de Universiteit van 

Sheffield legt uit dat het plaatsen van 

shockerende foto’s samenhangt met ethische 

overwegingen, die niet meetbaar of toetsbaar 

zijn. De foto moet nieuwswaarde hebben. Ook 

moet de foto de toeschouwer verbinden met 

de slachtoffers. Want, zegt Sanders, ‘foto’s die 

ons verbinden met degenen die lijden, hun 

lijden echt maken, dat maakt de foto 

acceptabel.’ 

Ook Melissen vraagt zich in zijn boek af in 

hoeverre je invloed mag uitoefenen op wat je 

vastlegt. Of beter gezegd: wanneer is het in 

scène zetten en wanneer help je de waarheid 

een beetje? “Mag je een knuffelbeer 

verplaatsen zodat die tegen een net iets 

imposanter decor ligt: een verwrongen 

kinderwagen? Kun je een bejaarde vrouw, op 

de vlucht voor de Russen, vragen even stil te 

staan zodat je haar op de foto krijgt met op de 

achtergrond een Russische tank? Nee, zou het 

strikte antwoord kunnen zijn, maar wat doen 

we met al die deskundigen die op het journaal 

verschijnen terwijl ze aandachtig zitten te 

schrijven in hun werkkamer, zich zogenaamd 

niet bewust van de cameraploeg? Als 

journalist registreer je niet alleen. Je verwerkt 

de werkelijkheid tot een makkelijk te 

begrijpen foto, filmbeeld of verhaal. Het is 

moeilijk een scheidslijn aan te brengen tussen 

goed of fout. Erger is het uiteraard als iets 

compleet in scene is gezet. Maar dat komt 

zeer weinig voor. Het is meestal een kleine 

aanpassing van de werkelijkheid, bijvoorbeeld 

door te photoshoppen.” 

Het oneigenlijke gebruik van fotobewerking 

door een fotograaf van persbureau Reuters in 

Libanon leidde tot excuses van het persbureau 

en ontslag van de fotograaf. Hij had extra 

rookwolken toegevoegd boven de skyline van 

Beiroet na een Israëlisch bombardement. 

Tot op de dag van vandaag is er geen officiële 

leidraad voor kranten of tv om bepaalde foto’s 

te censureren of niet te plaatsen/laten zien. 

Het blijft een afweging van het betreffende 

medium.   

3.3 Rampentaal 

Wat voor foto’s geldt, geldt ook voor een 

groot deel voor tekst en woordgebruik. Bij een 

ramp hoort nu eenmaal rampentaal. Soms is 

het zelfs een opeenstapeling van clichés. 

Bijvoorbeeld het tonen van veerkracht. In het 

Engels klinkt dat zelfs nog beter: resilience 

blijft een populair rampenwoord volgens 

oorlogsjournalist Jan-Jaap Melissen. Als het 

gaat om verwoesting wordt er volgens hem 

geen maat gehouden. Die is ‘totaal’ of 

‘volledig’. ‘met de grond gelijk gemaakt’. Als 

kenner weet hij dat journalisten laten nu 

eenmaal graag steden of wijken totaal 

wegvagen, of ze laten ze instorten als 

kaartenhuizen. Veel schade, maar het meeste 

staat overeind. Dit soort nuances valt vrij 

gauw weg in de berichtgeving. Met als 

belangrijkste reden volgens Melissen: het bekt 

niet lekker als je steeds een slag om de arm 

moet houden. 

NRC Handelsblad argumenteert dat gruwelijke 

details gedoogd worden, zolang deze 

informeren en de lezer een beeld verschaffen 

van de nieuwssituatie. De lezer moet “van de 

ernst van de feiten op de hoogte worden 

gesteld’, aldus Folkert Jensma, oud-

hoofdredacteur van NRC en tevens spreker op 

het symposium Slachtoffers in de media, 

publiek bezit tegen wil en dank? Jensma: 

,,Maar als het artikel alleen leunt op extreem 

gruwelijke omschrijvingen en daarnaast 
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weinig andere diepgang biedt, blijft slechts het 

shockerende effect over.” 

Naast de weergave van gruwelijke details 

dient de privacy van slachtoffers en media ook 

in het artikel zelf gewaarborgd te worden. 

Huub Evers legt in zijn boek uit dat de 

Nederlandse privacy goed geregeld is, maar 

wel eenzijdig is. Vooral veroordeelden en 

verdachten worden beschermd, slachtoffers 

en nabestaanden nauwelijks. Dit herkende 

Evers ook in het stijlboek van de Volkskrant. 

Namen en initialen van slachtoffers van, 

specifiek, zedenmisdrijven, mogen niet 

genoemd worden. Evers vindt dat journalisten 

slachtoffers en nabestaanden op ‘prudente 

wijze’ dienen te behandelen omdat zij geen 

controle hebben op de situatie waarin ze 

terecht zijn gekomen.  

Jack Keijzer, vader van tijdens een ripdeal 

vermoorde Pascal Keijzer, richtte zich tijdens 

het symposium vooral op de woordkeuze van 

de media. “Zij maken het verhaal met 

woorden veel spectaculairder dan het is”, 

aldus Keijzer. Hij heeft het idee dat 

nabestaanden van slachtoffers door dit soort 

‘ethisch wangedrag van de media’ onnodig 

veel voor hun kiezen krijgen. Een specifieke 

kwaliteitseis noemt hij ook. “De media 

moeten tijdens emotionele zaken 

respectvoller en zorgvuldiger te werk gaan”, 

vindt Keijzer. Het verhaal van Jack Keijzer was 

een tijd lang ‘hot’ in de media omdat de 

jongen pas net zestien jaar was. 

Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk sprake van 

manipulatie door de journalist zelf. Door 

middel van het negeren of niet zorgvuldig 

omspringen met privacy, het bewerken van 

foto’s en het noemen van volledige namen. 

Om het allereerst over slachtoffers en 

nabestaanden te hebben: Ik vind dat er 

consequenter moet worden omgesprongen 

met zowel namen van zowel daders als 

slachtoffers. De ene krant publiceert alleen 

initialen, terwijl een andere krant de volledige 

naam van de dader of slachtoffer gebruikt, 

waardoor het makkelijk is om nabestaanden 

op te sporen. Een journalist kan zijn artikel 

manipuleren door een volledige naam van een 

dader te noemen. Een (buitenlandse) naam 

kan  antipathie opwekken, en lezers of kijkers 

bijvoorbeeld bevestigen in hun mening ‘dat 

alle buitenlanders wel crimineel zullen zijn.’ 

Ik vind het noemen van namen ethisch 

onverantwoord als je kijkt naar bijvoorbeeld 

de Code of de Leidraad. Ik sluit me aan bij de 

sprekers van het symposium. Media moeten 

tijdens emotionele zaken respectvoller en 

zorgvuldiger te werk gaan en zeker 

slachtoffers als Ruben, voor zichzelf 

behoeden. Ook qua beeld wordt er soms het 

een en ander aangepast. Dit is niet erg als het 

slechts wordt gebruikt om de foto scherper te 

maken, maar wel als er bijvoorbeeld extra 

rookwolken bij ‘geshopt’ worden. De pers 

heeft een machtig instrument in handen als 

het om beeldmateriaal gaat. Met een druk op 

de knop kan er al iets aangepast worden, 

zodat de foto uit zijn verband wordt gerukt. In 

het verleden is er niet altijd even correct met 

beeld omgegaan, vandaar dat bovenstaand 

voorbeeld ook over manipulatie door 

journalisten gaat. Het is mij opgevallen dat 

veel media er totaal andere normen en 

waarden op na houden qua berichtgeving over 

namen. Bij het recente schietdrama in Alphen 

aan de Rijn werd de dader bij zijn volledige 

naam genoemd. Tristan van der Vlis. Karst 

Tates werd na zijn dood wel consequent 

aangeduid als Karst T., ook al was iedereen in 

Nederland al lang op de hoogte van zijn 

volledige naam. Dat is verwarrend. Ook al ben 

ik het er zelf niet mee eens dat daders en 

slachtoffers met hun volledige naam worden 
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genoemd, het is aan de krant om dat te 

bepalen. Anders ligt het met woordkeuze. 

Veel gebeurtenissen worden door 

sensationeel taalgebruik veel spectaculairder 

gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. De 

journalist beïnvloed daarmee de mening van 

de kijker of lezer. Ik vind dat journalisten ten 

alle tijden, correct moeten omgaan met hun 

woordkeuze, anders valt kunnen berichten 

heel anders worden opgevat door het publiek.  

4. Rampeninflatie 

In de rampenjournalistiek is een tendens waar 

te nemen waarbij steeds meer op emotie 

wordt gericht. Er wordt als het ware 

ingezoomd op het leed van mensen. Volgens 

Hans Jaap Melissen bestaat zo het gevaar dat 

rampeninflatie ontstaat. “De ene ramp gaat 

de andere  overschreeuwen.” Dat gebeurde 

volgens Melissen met de overstromingen in 

Pakistan, die relatief kort op de aardbeving in 

Haïti volgden. Die zou nog groter zijn dan de 

aardbeving en de tsunami van 2004 bij elkaar. 

“Waarom horen we er dan nu niets meer 

over?” vraagt hij zich af.  Juist daardoor 

ontstaat rampenmoeheid bij lezers, luisteraars 

of kijkers. 

De berichtgeving over Haïti gaat zelfs een stap 

verder. De verwoesting krijgt alleen maar 

superlatieven mee. Vergelijkingen duiken op 

met de atoombom op Hiroshima en de 

tsunami. Soms is het voor journalisten nog 

niet erg genoeg. Het aantal doden na de 

aardbeving werd door de regering op ruim 

225.000 gezet, overigens zonder dit 

vermoeden te kunnen onderbouwen. Maar in 

sommige media werd al snel gesproken over 

mogelijk 500.000 doden. Er doken al snel 

verhalen op dat er wegversperringen waren 

gemaakt met grote stapels lijken. “Zou ik 

toevallig steeds dit soort dramatische beelden 

mislopen?”, vraagt Melissen zich in zijn boek 

af. Hij vraagt doorgewinterde 

oorlogsfotografen of zij dit soort taferelen 

hebben gezien en er dus foto’s van hebben 

gemaakt. Dit is niet het geval. Natuurlijk heeft 

iedereen wel veel lijken gezien, ook op elkaar 

gestapeld, maar niet op manier die wordt 

beschreven. Voor Melissen was dit de reden 

om te twijfelen of het dodenaantal niet sterk 

werd overdreven. De cijfers liepen simpelweg 

te snel op, zonder dat er bewijs tegenover 

stond.  Onderzoek van Melissen wees later uit 

dat het werkelijke aantal doden veel minder 

was. Hij bezocht alle begraafplaatsen en 

lijkenhuizen in het rampengebied, en kwam 

met de schatting van minder dan 100.000 

doden. Later gaven hulpverleners in informele 

gesprekken aan dat het inderdaad veel minder 

dan 225.000 mensen betreft, maar dat men 

formeel de cijfers van de overheid moet 

volgen. Het levert Melissen de bijnaam 

‘dodenteller van Haïti’ op.  

“Ik ruik een soort rampeninflatie, die 

aangemoedigd wordt door de media,” schrijft 

hij in zijn boek. “Die accepteren gretig de snel 

oplopende getallen. Terwijl ervaring bij andere 

rampen leert dat je beter voorzichtig kunt zijn. 

Na verloop van tijd gaan dit soort cijfers 

meestal drastisch omlaag. Ook dat hoort bij 

het vaste patroon waarmee rampen worden 

verslagen. Maar sommige media lijken het wel 

een prettig getal te vinden. Om de kijker te 

lokken.” 

Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire hulp en 

Wederopbouw aan de Wageningen 

Universiteit, herkent deze vorm van 

rampeninflatie. Ten tijde van de 

watersnoodramp in Pakistan vond ze de 

vergelijking met de tsunami schrijnend: “Bijna 

een belediging voor de nabestaanden van die 

enorme ramp. Bovendien nodigt het uit tot 

valse beeldvorming.” Op haar blog schreef 

Hilhorst: “De Pakistaanse overstroming is 

erger dan de tsunami uit 2004,  de aardbeving 

in Pakistan en de aardbeving in Haiti”, zei 
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Maurizio Giuliano op 9 augustus 2010. Hij is 

een vertegenwoordiger van de Verenigde 

Naties in Pakistan. Ik dacht toen dat het om 

een emotionele reactie ging van iemand in het 

land, maar inmiddels blijkt ook dat het 

hoofdkwartier van OCHA (de humanitaire 

afdeling van de VN) in New York onderschrijft 

dat de huidige ramp erger is dan de tsunami. 

De vergelijking met de tsunami heeft veel geld 

voor Haïti opgeleverd. In Pakistan was dat 

effect veel minder. Niet eens de helft van de 

eerste noodhulpbehoefte werd internationaal 

toegezegd. Er was dus blijkbaar sprake van 

een sterke rampeninflatie. De Verenigde 

Naties werken daaraan mee door dit soort 

ongelukkige vergelijkingen te presenteren. De 

tsunami wordt hiermee een soort ondergrens 

van zware rampen. Impliciet krijgen we de 

boodschap mee dat als het minder is dan de 

tsunami van 2004 we niets hoeven te geven 

aan giro 555.” 

Conclusie 

In het geval van rampeninflatie is er een grote 

taak weggelegd voor journalisten. Door 

rampen constant met elkaar te vergelijken 

beïnvloeden ze de gedachtegang van de kijker 

of lezer. Dit valt voor mij onder manipulatie. 

Een ander verhaal is het als het gaat om 

informatie van bijvoorbeeld de overheid. Veel 

journalisten nemen deze bij voorbaat aan als 

zijnde ‘de waarheid’, zoals in het boek Flat 

Earth News van Nick Davies wordt uitgelegd. 

Journalisten staan onvoldoende kritisch 

tegenover de informatie van bijvoorbeeld 

overheden en worden op deze manier zelf 

gemanipuleerd. Er zijn zat overheden, met 

name in ontwikkelingslanden, die er baat bij 

hebben als een ramp op een onjuiste manier 

wordt geschetst in de media. Als media moet 

je altijd kritisch blijven, en controleren of 

‘feiten’ wel kloppen.  

 

5. Draaiboek rampenverslaggeving  

Als eenmaal iets het stempel ‘ramp’ heeft 

gekregen, voltrekt de berichtgeving erover bij 

de meeste media zich volgens een vast 

patroon, een vast rampenplan.  Melissen: “Er 

bestaat een soort draaiboek dat voorschrijft 

hoe een journalist en een redactie moeten 

handelen in geval van een ramp.” Na het in 

kaart brengen van de wanhoop, richt de 

aandacht zich op de hulpverlening die eigenlijk 

per definitie ‘te langzaam’ op gang komt. 

Vervolgens zijn er Nederlandse slachtoffers, of 

anders wel Nederlandse hulpverleners die 

gevolgd worden. Intussen vertellen 

deskundigen dat er ieder moment epidemieën 

kunnen uitbreken. Als die al komen, is dat 

meestal veel later, als de camera’s weg zijn en 

iedereen de ramp alweer vergeten is. Het 

mooist is de ramp die ook een goed nieuws 

verhaal oplevert. Een laatste overlevende, een 

wonderbaarlijke reünie. Dat allemaal binnen 

het tijdsbestek van een week tot tien dagen, 

waarna het journaille weer even snel vertrekt 

als het ter plekke was gekomen. Op naar de 

volgende ramp. 

Onderzoekers van de Universiteit Tilburg 

komen met een zelfde soort conclusie over 

rampenverslaggeving. In het rapport ‘Het 

beheersen door de overheid van 

maatschappelijke ontwrichting door 

(buitenlandse) calamiteiten – effectief omgaan 

met de media en de mogelijke rol van early 

warning’ concluderen zij dat de 

rampenverslaggeving in de media onder te 

verdelen is in twee fasen. In de eerste fase, de 

eerste twee weken na een ramp, is de 

berichtgeving voornamelijk gebaseerd op de 

aard en de gevolgen van de ramp: het aantal 

slachtoffers, de schade en de 

maatschappelijke ontwrichting. Zij noemen 

deze fase de ‘calamiteitberichtgeving.’ Twee 

weken na de ramp verschuift volgens hen de 

Nederlandse verslaggeving meer naar wat de 
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oorzaak van de ramp is (wanneer het geen 

natuurramp betreft). De beleidsberichtgeving: 

Hoe moet de  ramp worden aangepakt en hoe 

had de ramp voorkomen kunnen worden? Na 

twee weken richten de journalisten zich dus 

meer op de verantwoording, het functioneren 

van de overheid en de hulpverleningsdiensten 

en hoe het in de toekomst voorkomen kan 

worden, dan dat zij zich richten op kenmerken 

van de ramp zelf. Aan de hand van hun 

onderzoeksresultaten hebben de 

onderzoekers een tabel gemaakt over de 

berichtgeving na rampen. Te zien in tabel 1.1. 

op de volgende pagina.  

Tabel 1.1. 

Berichtgeving over 

buitenland 

Berichtgeving over 

Nederland 

1. Aankondiging 

ramp 

1. Directe gevolgen in 

Nederland 

2. Feitelijke 

kenmerken (omvang) 

2.  Bijdrage NL in 

hulpverlening 

3. Gevolgen (doden, 

sfeerschets) 

3. Kans op zelfde 

ramp in NL 

4. Hulpverlening 4. Hoe voorbereid is 

NL? 

5. Handelswijze 

verantwoordelijken 

5. Is de verstrekte 

informatie juist? 

6. Fysieke aanpak 

oorzaken, gevolgen 

6. Beleidsreacties / 

wijzigingen 

7. Toekomstige 

preventie 

7. Politieke gevolgen 

bewindspersonen 

8. Reflectie 

achtergronden en 

lange termijn 

gevolgen.  

8. Reflectie 

achtergronden en 

lange termijn 

gevolgen. 

 

De Vlaamse Jan van den Bulck, hoogleraar aan 

de school voor massacommunicatieresearch 

(Universiteit van Leuven) herkent dit patroon. 

In een interview in dagblad Trouw zegt hij er  

het volgende over: ,,Bij het begin van de ramp 

gedraagt de pers zich als nieuwsorgaan. Men 

wil laten weten dat er iets ergs is gebeurd en 

men is op zoek naar informatie over de aard 

en de omvang van het incident. De fascinatie 

neemt toe in stap twee, wanneer men de 

ramp probeert te 'ankeren' tegenover eerdere 

gebeurtenissen. En dus krijgt men de 

onvermijdelijke hitparades van eerdere 

rampen. Deze stap is nodig om aan het 

publiek de omvang van de ramp duidelijk te 

maken, maar het laat vooral toe oude 

gegevens en beelden te gebruiken die het 

drama verder versterken. In stap drie wordt 

het nieuws zelf nieuws. De media presenteren 

een heroïsch beeld van hun eigen rol, alsof het 

live ter plaatse gaan een onderdeel van de 

hulpverlening is. Stap vier begint op het 

moment dat de media zich hebben kunnen 

organiseren. Men begint zich af te vragen of 

men de ramp aan iemand kan wijten.’’ 

Het stappenplan van Van den Bulck komt in 

grote stappen overeen met dat van de 

onderzoekers aan de Universiteit van Tilburg. 

Conclusie 

Of er nou wel of niet een zogenaamd 

‘rampendraaiboek’ bestaat op redacties, ik 

behandel dit onderwerp wel in mijn essay. Ik 

vind het wel belangrijk om er aandacht aan te 

besteden omdat het kijk geeft op hoe 

redacties en journalisten handelen na een 

ramp. Ik ben van mening dat als journalisten 

zich te veel focussen op de afwerking van het 

‘rijtje’ ze belangrijke feiten of verhalen over 

het hoofd kunnen zien, die net een andere 

draai aan een verhaal kunnen geven. Ook dat 

valt voor mij onder manipulatie door de 

journalist zelf. 
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6. Giro 555 en inzamelingsjournalistiek 

Op de meeste (natuur) rampen volgt na enige 

tijd een landelijke radio-en televisieactie om 

geld in te zamelen op giro 555 van de 

Samenwerkende Hulporganisaties. Toch zijn 

die inzamelingsacties volgens sommige 

kritische media (en publiek) soms helemaal 

niet zo’n goed idee. Hoe vaak hoor je wel niet 

dat het ingezamelde geld slechts voor een 

paar procent uiteindelijk wordt gebruikt voor 

wederopbouw? Alleen de rijken worden er 

beter van, wordt vaak gezegd. Ook Melissen is 

geen voorstander van 

inzamelingsjournalistiek, zoals hij het noemt. 

Zijn vrees bestaat vooral uit het vermoeden 

dat zo’n actie niet het begin van 

grootscheepse betrokkenheid inluidt, maar 

eerder het eindpunt. Over de aardbeving in 

Haïti schreef hij: “Nog even laten we Haïti in al 

zijn ellende voorbij komen, waarna we er 

voorlopig niets meer over willen horen.” Hij 

onderschrijft zijn vermoedens op de volgende 

manier: “Voor het speciale radioprogramma 

zijn veel reportages nodig, blijkt uit een mail 

die ik ontvang. Het lijkt de redactie leuk als er 

korte portretten komen van Haitianen die zijn 

getroffen door de beving. Het doel is duidelijk: 

‘… en voor de volledigheid, de verhalen 

worden mede ingezet om mensen over te 

halen om geld te geven. Dus ze mogen best 

een beetje emotioneel/heftig zijn.’ 

Inzamelingsjournalistiek dus. Een collectebus 

verpakt als reportage. Omdat hij geen zin 

heeft om een verhaal te zoeken waarmee hij 

iemand geld uit de zak klop, stuurt hij een mail 

met zijn bezwaren. Is het niet juist de taak van 

de journalist dit soort inzamelingen kritisch te 

volgen, hoe goed ze ook bedoeld zijn? Hij stelt 

voor om een portret te maken van een 

Haitiaan die sceptisch staat tegenover de 

manier waarop in het verleden in Haïti met 

hulpgeld is omgegaan. Die zijn niet moeilijk te 

vinden. In mails wordt hem meteen verweten 

dat hij niet genoeg om de mensen in Haiti 

geef. Het is duidelijk. Haïti is heilig verklaard. 

Niet voor altijd, maar in ieder geval tot de 

aftiteling van de inzamelingsactie.” 

Conclusie 

Wat Melissen hiermee wil zeggen is dat hij op 

veel weerstand stuit, wanneer hij kritisch 

probeert te zijn. Om maar zoveel mogelijk geld 

in te zamelen worden vaak alleen de meest 

schrijnende berichten naar buiten gebracht of 

opgerakeld uit de berichtenstroom. Er is geen 

ruimte om kritisch te zijn. In zekere zin is er 

dus sprake van manipulatie door de journalist 

omdat hij, door het naar buiten brengen van 

alleen erge berichten, de ramp erger doet 

voorkomen dan dat hij in werkelijk misschien 

is. Wanneer je emotie oproept bij je publiek, 

geven ze (meer) geld terwijl dat geld slechts in 

bepaalde hoeveelheid bij de getroffenen 

komt. Soms gaat het maar om enkele 

procenten van het totaal ingezamelde geld.  

7. Emotiejournalistiek 

In het voorgaande hoofdstuk schreef ik al dat 

het in beeld brengen van emoties in de 

rampenjournalistiek zorgt voor hogere 

kijkcijfers. Andermans leed doet het altijd 

goed, maar tegenwoordig lijkt het er sterk op 

dat ook de ‘emoties’ van  journalisten steeds 

meer worden gewild en geaccepteerd. 

Sommige tv-ploegen brengen steeds 

nadrukkelijk de verslaggever zelf in beeld. Dat 

schijnt de kijker er nog beter van te 

doordringen dat zich iets vreselijks afspeelt. 

Als de verslaggever dat tenminste ook nog een 

keer duidelijk benadrukt. Bijvoorbeeld door 

een traan of de hand op die van een ander 

leggen. Soms zoeken journalisten nadrukkelijk 

naar hun eigen emoties. Melissen: “Ik ben 

getuige geweest van collega’s die met opzet 

probeerden emotioneler over te komen. Een 

stem te laten breken. Soms worden ze 
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geholpen door de presentator die heel 

nadrukkelijk vraagt naar de gevoelens van de 

journalist. Ik vind dat zelden relevant.” 

Mervi Pantti, onderzoeker aan de Universiteit 

van Amsterdam, schreef het onderzoek 

Emotionalization of television news: A 

journalists ‘point of view’. In haar onderzoek 

stelt zij dat behalve het tonen van de 

werkelijkheid, de emoties in de ogen van 

journalisten, nuttig zijn om de aandacht van 

kijkers te trekken en vast te houden. Het 

publiek kijkt aandachtiger en neemt daardoor 

meer op van het nieuws. Overigens vindt zij 

eigen emoties van de journalist uit den boze. 

Ze ziet deze als een aanslag op de 

journalistieke objectiviteit. “De journalist 

hoort zelf de neutrale, onberoerde 

boodschapper van het nieuws te zijn.” 

Conclusie 

Ook dit hoofdstuk valt voor mij onder 

‘manipulatie’. Een journalist hoort altijd zijn of 

haar objectiviteit te behouden en niet de 

mening van het publiek te beïnvloeden. Dat 

dit maar al te vaak gebeurt valt mij de laatste 

tijd meer en meer op. Niet alleen in de krant 

in de vorm van opiniestukken, maar ik heb wel 

eens een verslaggever op tv gezien die zijn 

tranen maar nauwelijks in kon houden. 

8. Eigen conclusie 

De stelling die ik zelf van tevoren had 

ingenomen, klopt deels. Ik vind, en heb 

bewezen, dat journalisten worden 

gemanipuleerd en zelf ook manipuleren. 

Echter: manipuleren om de lezer, kijker of 

luisteraar van iets te laten doordringen, vind ik 

zo slecht nog niet. Mits het geoorloofd is 

natuurlijk en de rol van journalist behouden 

blijft. Daarom vind ik ook dat journalisten die 

kleine dingetjes manipuleren, niet per 

definitie aan ‘foute’ verslaggeving doen, zoals 

in mijn stelling staat.  

Wanneer een journalist doelbewust zijn eigen 

emoties in scène zet voor bijvoorbeeld betere 

verkoopcijfers (zie de inleiding van dit essay), 

verliest hij naar mijn mening zijn objectiviteit 

en manipuleert hij. Zodra het oprechte 

emoties zijn vind ik het geen manipuleren. 

Maar wanneer zijn emoties echt en wanneer 

geveinsd? Die grens is moeilijk te trekken 

daarom vind ik dat journalisten hun emoties 

sowieso niet door moeten laten schemeren. 

Het maakt je als medium niet bepaald 

geloofwaardiger als je geen afstand kunt 

bewaren. Daarmee wil ik overigens niet de 

stelling innemen dat alle journalisten bewust 

manipuleren, maar dat nieuwsberichten door 

verkeerd taalgebruik net dat beetje meer 

emotie kunnen opwekken. Dit soort 

manipulatie hoeft niet perse slecht te zijn. Het 

kan de lezer soms net iets meer van een 

situatie laten doordringen of hem er over na 

laten denken. Ik ben geen voorstander van 

opzettelijk manipuleren of de waarheid sterk 

verdraaien. Ik vind dat journalisten nuchter 

moeten blijven. Je moet je rol als journalist 

zien te behouden: signaleer wat er aan de 

hand, maar blijf te allen tijde kritisch. Als er 

iets mankeert aan de hulpverlening, of als er 

fouten zijn gemaakt, moet je dat wel melden 

aan je lezers, kijkers of luisteraars. Een goed 

voorbeeld van een fout gemaakt door de 

politie is bijvoorbeeld de moordpartij door 

Tristan van der Vlist. Ondanks dat Tristan 

bekend was bij hulpverleningsinstanties kreeg 

hij wel gewoon een wapenvergunning. Een 

enorme misser, want als hij deze niet had 

gekregen had, waren er misschien geen 

onschuldige mensen gedood.  

Ook vind ik dat media tijdens emotionele 

zaken respectvoller en zorgvuldiger te werk 

gaan en zeker slachtoffers als Ruben, voor 

zichzelf moeten behoeden 
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Verder 

Diverse berichten/artikelen over aanslagen en 

(natuur)rampen op: 

www.ad.nl 

www.telegraaf.nl 

www.nrc.nl.  

www.volkskrant.nl 

www.trouw.nl 

www.twitter.com 
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