Voorwoord
Bij de derde druk
Verslaggeving is ongetwijfeld de oudste vorm van journalistiek. Lang voordat de krant ten
tonele verscheen, deden mensen al verslag van wat er zich in de wereld afspeelde: zowel
mondeling als schriftelijk. Kapiteins hielden logboeken bij, ontdekkingsreizigers schreven
reisverslagen en kruisvaarders brachten rond 1100 allerlei spannende verhalen mee naar huis.
In de module verslaggeving willen wij je inleiden in deze oudste tak van journalistiek: het
nauwgezet, gedetailleerd, liefst ook meeslepend rapport uitbrengen van gebeurtenissen; of dat
nou een sportwedstrijd is of een gemeenteraadsvergadering. Want overal waar dingen
gebeuren, die de moeite waard zijn gerapporteerd te worden, staat de journalist in de aanslag
met pen en papier.
De module verslaggeving is volgens hetzelfde principe opgebouwd als de module
nieuwsbericht: we beginnen met eenvoudige opdrachten waarin deelproblemen worden
geoefend. De oefeningen worden steeds gecompliceerder tot je in les 7 en 9 in het diepe wordt
gegooid. Dan ga je er echt op uit en kom je met een verslag terug.
Je hebt de derde druk van het Werkboek verslaggeving in handen. Uiteraard is het werkboek
nog voor verbetering vatbaar. Studenten en docenten wordt daarom van harte uitgenodigd
constructieve kritiek te leveren.
Dick van der Lugt
Vlaardingen, juni 2001
Naschrift
Deze druk is nooit verschenen. Na twee drukken is het werkboek de nek omgedraaid, alhoewel
het al bij het studiemiddelenmagazijn lag om te worden gedrukt.
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Stijlboek
Technische eisen opdrachten
* Lettertype: Courier of Courier Bold, 12 p.
* Alle tekst in broodletter (afwijkende lettertypes, vet, cursief enz. zijn verboden).
* Kolombreedte gemiddeld 60 aanslagen.
* Regelafstand 1,5 of 2.
* Brede linkermarge.
Technische eisen verslagen
* Lettertype: Courier of Courier Bold, 12 p.
* Alle tekst in broodletter (afwijkende lettertypes, vet, cursief enz. zijn verboden).
* Kolombreedte gemiddeld 60 aanslagen.
* Regelafstand 1,5 of 2.
* Brede linkermarge.
* Begin met je naam en postvak
* Tik daarna chapeau en kop.
* Vergeet de date- en creditline niet.
* Vermeld voor welk medium het verslag geschikt zou zijn.
* Plaats tussenkoppen volgens de regels van Basisboek Journalistiek (4e druk, pag. 369).
* Lengte: circa 1000 woorden (geldt alleen voor de twee verslagen)
* Gebruik handgeschreven correcties volgens Normaalblad N632 van het Nederlands
Normalisatie Instituut.

Les 1: journalistieke genres
Opdracht 1.1
1 Herschrijf onderstaand bericht. Maak een behoorlijke lead met het nieuws (boek komt
niet uit) en een antwoord op de Waarom-vraag. Gebruik eventueel een secondaire lead
voor de Waarom-vraag.
2 Het bericht ‘Een dertienjarige moordenaar’ op de volgende pagina is ontleend aan
‘Geïllustreerd Politie Nieuws’, een krantje dat van 1873 tot 1914 in Amsterdam werd
uitgegeven, eerst wekelijks en later tweewekelijks. Herschrijf het tot een modern
nieuwsbericht.
‘Woensdag Gehaktdag’ komt niet uit
Groningen — Het manuscript voor het boek ‘Woensdag Gehaktdag’ wordt
niet als boek uitgegeven. Het gaat om het manuscript van de van
doodslag verdachte schrijver Richard Klinkhamer. Deze heeft bekend
in 1991 zijn echtgenote Hannelore Klinkhamer-Godfrion om het leven
te hebben gebracht. Het boek ’Woensdag Gehaktdag’ dateert van 1992
en beschrijft op kritische wijze de ervaringen van Klinkhamer,
nadat hij was aangehouden door de politic op verdenking van
betrokkenheid bij de verdwijning van zijn vrouw.
Tot voor kort zagen uitgevers geen brood in uitgave van het boek,
omdat het slecht geschreven zou zijn. Maar nadat bekend werd dat
Klinkhamer zijn vrouw wel om het leven heeft gebracht, meldde zich
dinsdag de Rotterdamse Uitgeverij Ad. Donker. Deze vroeg de
advocaat van Klinkhamer, mr. F. Gosselaar uit Winschoten, bij de
verdachte te informeren of hij het manuscript alsnog zou mogen
uitgeven.
De advocaat heeft het verzoek gisteren met Klinkhamer besproken.’We brengen het manuscript niet uit. Zeker niet in dit
stadium. De heer Klinkhamer heeft andere zorgen aan z’n hoofd,’
was de reactie. (Bron: Rotterdams Dagblad)

Opdracht 1.2
Bekijk de pagina’s uit Metro, Rotterdams Dagblad en NRC Handelsblad. Geef bij elk
artikel het genre aan. Je hebt de keuze uit stopper, nieuwsbericht, nieuwsverhaal,
achtergrondverhaal, interview, reportage, column, analyse, commentaar enz. Zie voor de
door ons gebruikte genre-indeling hoofdstuk 14 van Basisboek Journalistiek (vierde
druk).

Schrijfopdracht 1.3
Hieronder vind je informatie over een huwelijk.
1 Maak een nieuwsbericht van 10 regels voor de krant van 14 juni.
2 Maak een verslag van 30 regels over de huwelijksvoltrekking in de kerk en aansluitend
de receptie in het kerkzaaltje.
Here is the sort of information a typical wedding form might give:
Bride: Cindy Carstairs, aged 25, an SRN at Townshire General
Hospital, younger daughter of Mr John Carstairs, of 14 Combermere
Road, Old Town, and Mrs Helen Watson, of Frinton-on-Sea, Essex.
Bridegroom: John Walters, aged 27, computer engineer, only son of
Dr and Mrs Bruce Walters, of The Manse. Dike Road, New Town.
Bridesmaids: Tallulah Carstairs, the bride’s sister, and Clara
Walters, cousin of the groom.
Best man: Charlie Vickers, rugby club colleague of the groom and
captain of Old Town Rugby Union Club.
Place: St John’s Church, Old Town.
Clergy: the Rev Clarence Jones.
Time: Saturday, 12 June at 2 pm.
Telephone contact: Bride’s father: Old Town 893440
Special comments: Bride wearing a hundred-year-old wedding dress
embroidered in 1898 by her great great grandmother. Bridegroom has
a Royal Humane Society award for saving a boy from drowning three
years ago at Saltcliffe-on-Sea. Groom’s father is a well-known GP
in Old Town.

Leesopdracht 1.4
Bestudeer hoofdstuk 9.2, 10.1 en 11 van Basisboek Journalistiek (vierde druk).

Zoekopdracht 1.5
Volg gedurende de komende week nauwkeurig een regionaal dagblad en verzamel twee
verslagen en twee nieuwsberichten. Neem ze de volgende les mee.

Les 2: het verschil tussen
een nieuwsbericht en verslag
Opdracht 2.1
Vorm groepjes van drie studenten en lees elkaars nieuwsberichten en verslagen over het
huwelijk van Cindy en John.
1 Maak een lijstje van drie verschillen tussen het nieuwsbericht en verslag.
2 Zoek bij elk verschil een typisch voorbeeld.
3 Maak een lijstje van drie overeenkomsten tussen nieuwsbericht en verslag.
4 Zoek bij elk een voorbeeld.
5 Ga na welke informatie wél in het nieuwsbericht voorkomt, maar niet in het verslag, en
omgekeerd.

Opdracht 2.2
Rapporteer welke nieuwsberichten en verslagen je gevonden hebt in de regionale krant,
die je de afgelopen week hebt gelezen.
1 Geef beknopt de inhoud weer.
2 Leg uit waarom volgens jou het uitgeknipte verhaal een nieuwsbericht of verslag is.
3 Lees Bolkestein wil meer discipline en beleefdheid op pagina 13. Denk je dat de
verslaggeefster de partijbijeenkomst heeft bijgewoond? Waaruit blijkt dat?
Bolkestein wil meer discipline en beleefdheid
Van onze verslaggeefster
BREDA – ‘Meer beleefdheid’. Dat wil VVD-leider Bolkestein. Voor
de feestende Tilburgse afdeling van zijn partij stak hij
dinsdagavond een preek af tegen ‘abominale omgangsvormen’, het
gebrek aan orde en regelmaat op school en de ‘steeds ruiger wordende
maatschappij’.
Hij zei over normen en waarden te willen praten ‘omdat het ons hoog
zit’.
Bolkestein gaf voorbeelden van normvervaging, variërend van `het
binnendringen van de trein voordat iedereen is uitgestapt’ tot de
gewelddadige dood van Meindert Tjoelker, die vorig jaar in
Leeuwarden werd doodgeschopt tijdens een avondje stappen.

Volgens de VVD-leider `zitten wij nu met de brokken’ van de ‘vrije,
anti-autoritaire opvoeding’ van de jaren zeventig, waarbij ‘de
morele teugel werd gevierd’. Hij parafraseerde vadertje Cats en
zei: ‘Jantje kon de als appels zo grote pruimen plukken, terwijl
de buurman lachend toekeek. De pruimenboom staat er inmiddels kaal
bij.’
De VVD-voorman pleitte voor meer discipline op school, sancties
als ‘papiertjes prikken op het schoolplein’, lik-op-stukbeleid tegen vandalen en voor de oprichting van regionale jeugdpolitiekorpsen.
Bolkestein stelde tevens voor de ouders van spijbelaars te beboeten, want ‘als je het voelt in je portefeuille, werkt dat als een
toverformule’.

Schrijfopdracht 2.3
Hieronder vind je informatie over het jaarlijkse carnaval in de gemeente Udam.
1 Maak een nieuwsbericht van 10 regels voor de krant van 6 maart.
2 Maak een verslag van 30 regels.

Carnavalsvereniging: De Leutloggers
Prins Carnaval: René Vastbinder alias Prins René de Eerste. Doet het voor de derde maal.
Hofdame: Karin de Groot
Voorzitter: Aad van der Beek
Op 11 november, het zogenaamde Elfde van de Elfde-feest, is het thema van het carnaval
bekendgemaakt: Leg eens aan om naar de Leutloggers te gaan
Naam van de stad omgedoopt in Buizengat
Optocht: zaterdagmiddag 4 maart met tien wagens naar stadhuis, waar burgemeester Stam de
stadssleutel overhandigt, borrel, parade door centrum, muziek van Blaaskapel De Dorsvlegels.
Prinsenbal: zaterdagavond 4 maart met muziek van De Dorsvlegels, duo Acte de Presence, Ad
van Opstal zingt de carnavalskraker met het thema als refrein, gastvereniging: De
Kubikanissen uit Zwijndrecht. Zaal Harmonie.
Einde: dinsdagavond 7 maart in zaal Harmonie. Burgemeester haalt sleutel op.

Leesopdracht 2.4
Lees paragraaf 6.1-6.6 van Basisboek Journalistiek (vierde druk), alsmede
onderstaande tekst.

Schrijven doe je - zeker als journalist - om gelezen te worden. Maar voor wie schrijf je?
Vergeet nooit je doelgroep, de lezers van jouw krant. Vooral wat woordkeus betreft, maakt het
verschil of je voor een landelijke krant met veel hoog opgeleide lezers als bijvoorbeeld NRC
Handelsblad schrijft of voor een regionale krant met minder academici in het lezersbestand als
de PZC.
Ga bij kranten als NRC of de Volkskrant overigens niet op zoek naar moeilijke of `dure’
woorden - iets wat stagiaires bij deze dagbladen ten onrechte nogal eens menen te moeten
doen.
Ook wat ‘voorkennis’ van je lezers betreft, is het belangrijk te weten wat je doelgroep is.
Krantenlezers zijn geen kleine kinderen, benader ze dus ook nooit zo. Maar het maakt
natuurlijk wel verschil uit of de abonnees van jouw krant relatief jong zijn of toch al wat ouder,
of de lezers vooral academici of agrariërs zijn. Als dat laatste het geval is, hoef je in een artikel
over mond- en klauwzeer waarschijnlijk minder uit te leggen dan wanneer het geplaatst wordt
in een krant waarvan de lezers vooral letteren of geschiedenis hebben gestudeerd en in
stedelijke gebieden wonen.
Als een bepaalde kwestie dagenlang nieuws oplevert (ontploffing in de lucht van Boeing 747)
vermeld je ook in het negende verhaal nog even kort wat er zo’n tien dagen geleden is gebeurd.
Uiteraard niet meteen in het begin!
Verder vermeld je ook altijd de functie die mensen bekleden. Ook al mag je aannemen dat
iedereen weet wat Obama voor de kost doet, het blijft ‘de Amerikaanse president Obama’, net
als ‘premier Balkenende’ - Nederlandse mag je hier weg laten.
Voor studenten die zich aan een sportverslag willen wagen: vergeet nooit te vermelden om
welke sport het gaat, ook als het een treffen is tussen ‘bekende clubs’ als Real Madrid en CSKA
Moskou. De uitslag was zoiets als 91-82. Wat veel voor een voetbalwedstrijd. Of betrof het
basketbal? Uit het bericht dat een persbureau ooit de wereld instuurde, werd dit niet duidelijk.

Analyse-opdracht 2.5
Op de volgende pagina vind je de voorpagina van het huis-aan-huisblad Postiljon. Lees
het verhaal over de Pasar Malam.
1 Probeer drie elementen te vinden die je goed vindt, en drie die je niet goed vindt.
2 Denk je dat de verslaggever ter plekke is geweest? Zo ja, waaruit concludeer je dat? Zo
nee, idem.
3 Heeft de auteur rekening gehouden met zijn doelgroep? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Goed:

Niet goed:

Zoekopdracht 2.6
Volg deze week een regionaal dagblad met meer dan normale aandacht. Knip elke dag
een verslag uit (of kopieer het). Maak van één verslag een samenvatting van 300
woorden.
NB Veel artikelen in de krant zijn mengvormen. Selecteer een écht verslag.

Les 3: wat is een verslag?
Opdracht 3.1
Lees de rechtbankverslagen op de volgende pagina ’s. Analyseer ze. Welk van de twee is
een écht verslag. Waarom?

Schrijfopdracht 3.2
Na de rechtbankverslagen vind je een aflevering uit de serie Tafelgesprekken in het
magazine van NRC Handelsblad. Schrijf een soortgelijk verhaal.

Leesopdracht 3.3
Lees de volgende tekst.

Het verslag
Volgens de dikke Van Dale is een verslag een ‘mondeling of schriftelijk bericht omtrent de
toedracht van een gebeurtenis of van de toestand van iets’. Voor een (geschreven) journalistiek
verslag gaat het echter om meer dan het sec weergeven van een gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld
notulisten dat doen bij een vergadering. Zij houden ook altijd de chronologische volgorde van
het gebeurde aan. De journalist hoeft dat niet te doen. Hij moet juist aanvoelen wat belangrijk is
en wat niet, hij wordt geacht hoor en wederhoor toe te passen en hij moet bovendien zijn
verslag helder én boeiend op kunnen schrijven. Daarbij mag hij niet vergeten voor wie hij zijn
verhaal schrijft, namelijk de lezers van zijn krant.
Het verslag is een journalistieke basisvorm en is altijd een weergave van een gebeurtenis
waarbij de journalist zelf aanwezig is geweest, bijvoorbeeld een persconferentie,
rechtbankzitting, opening Amsterdam Arena of een braderie.
Er bestaan vele vormen van verslagen, de voornaamste zijn het nieuwsverslag, sfeerverslag,
vrije verslag en recenserende verslag. Het subgenre nieuwsverslag is verder onder te verdelen
in een aantal inhoudelijk verschillende specialismen, zoals het raadsverslag en het
rechtbankverslag.
Het is aan de journalist om te bepalen wat voor verslag hij gaat schrijven. Als een bepaalde
gebeurtenis veel nieuwswaarde bezit, kiest hij voor een feitelijk en zo objectief mogelijk
nieuwsverslag. De viering van Koninginnedag op de Dam in Amsterdam zal daarentegen
eerder aanleiding zijn voor een subjectief sfeerverslag vol persoonlijke indrukken van de
journalist, tenzij bij die gelegenheid natuurlijk een bom ontploft. Dan wordt het alsnog een
nieuwsverslag.
Het recenserende verslag tot slot geeft een beschrijving van een voorstelling of sportwedstrijd
en is doorgaans enigszins subjectief. Als Koninginedag op de Dam wordt afgesloten met een
optreden van een vermaard orkest, kan de journalist ook kiezen voor een recenserend verslag
van dat deel van de viering op 30 april in hartje hoofdstad.
Overigens is het niet ongebruikelijk dat kranten van een bepaalde gebeurtenis twee verslagen
afdrukken: één nieuwsverslag en één sfeer- of vrij verslag. Als bijvoorbeeld ergens een ramp
heeft plaatsgevonden, zie je vaak een nieuwsverslag van een verslaggever die zich heeft
geconcentreerd op de feitelijke gebeurtenissen. Daarnaast tref je dan een verhaal (meestal van
de hand van een collega) aan waarin bijvoorbeeld de chaos wordt omschreven, het aan en af
rijden van ambulances, in citaten weergegeven reacties van getuigen, etcetera.
Opmaaktechnisch kun je al zien dat dit verhaal geen nieuwsverslag is: het is in een kader
geplaatst en/of heeft een cursieve kop en/of is vet afgedrukt. Andere combinaties komen ook
voor. Op de volgende pagina zie je een voorbeeld. Benoem de genres.

Analyse-opdracht 3.4
1 Ga bij de volgende onderwerpen na of ze geschikt zijn om er een verslag van te maken.
2 Indien dit niet het geval is, geef dan aan welk genre beter beschikt is.
3 Indien meer genres mogelijk zijn, vermeld deze.
4 Indien je antwoord luidt ‘Dat hangt er vanaf’, geef dan de condities aan.

Voorbeeld:
Het Udamse politiekorps krijgt een nieuwe politiechef.
Het meest geschikte genre zou hier een interview met de man of vrouw zijn. En wanneer de
chef eenmaal op zijn post zit, zou je hem/haar een dag lang kunnen volgen. Dat levert dan een
kleine reportage op.
Voorbeeld:
Wethouder Jansen slaat de eerste paal voor de nieuwbouw van een school.
Dit onderwerp leent zich hooguit voor een foto met uitgebreid bijschrift (een zogeheten
fotobericht); zeker wanneer de toespraak van de wethouder bestaat uit een eindeloze rij
plichtmatige bedankjes. Doet de wethouder een belangrijke mededeling, dan ligt een
nieuwsbericht voor de hand. Een verslag komt pas om de hoek kijken, als van de ceremonie een
waar feest is gemaakt met de leerlingen.
Ga nu zelf aan het werk:
1 Zeventig leerlingen van een basisschool demonstreren bij het stadhuis. Zij vinden dat het veel
te lang duurt voordat er een besluit valt over de nieuwe huisvesting van de school. Ze
scanderen leuzen en maken kabaal met trommels, pandeksels en ratels.

2 De gemeente Udam brengt de tussenrapportage Nieuwland uit. Daarin wordt een somber
beeld geschetst van deze naoorlogse wijk. Kenmerken: lage inkomens, hoge werkloosheid en
een eenzijdige bevolkingsopbouw. De bewoners zijn niet tevreden over hun wijk.

3 In de Stadsgehoorzaal wordt de finale van het plaatselijke songfestival gehouden. Tien
amateurzangers en zangeressen zetten hun beste beentje voor ten overstaan van een afgeladen
zaal. Annemieke van Dam wint met een overtuigende vertolking van ‘Ik zweer dat ik mijn
leven geef’ uit de musical Miss Saigon.

4 De voorzitter van mannenkoor Orpheus krijgt een koninklijke onderscheiding. De
burgemeester speldt hem de versierselen op in de oefenruimte van het koor.

5 Op de neurologische afdeling van het plaatselijke ziekenhuis staan tien van de achtendertig
bedden leeg als gevolg van een personeelstekort. De afdeling kampt met vier vacatures.

6 De zorgcentra Meerpaal en Wetering krijgen het WoonZorgKwaliteitslabel van de landelijke
Woonzorgfederatie. Van de ongeveer 1500 verzorgingstehuizen in Nederland zijn 25 in bezit
van dit label.

7 Het Russisch zeeschip Ivan Papanin ramt een steiger aan de Koningin Wilhelminahaven. De
steiger wordt over een lengte van zeventig meter zwaar beschadigd. De schade loopt in de
miljoenen. Het duurt een jaar voordat de steiger is vervangen. De toedracht is onduidelijk. Na
de aanvaring kon het schip op eigen kracht doorvaren naar de Waalhaven.

8 Op kinderboerderij Holywood treft de beheerder vier konijnen aan, die met een strop om de
nek aan hun hok hangen.

9 Na negen jaar in Udam gewerkt te hebben, verlaat directeur Karin Hollegien de VVV Udam.
Zij gaat naar het Proefstation voor de Bloemisterij en Glasgroente in Naaldwijk. Onder haar
leiding werd de fietsvierdaagse op poten gezet, kwamen er activiteiten als ‘meimaand
natuurmaand’ en werd twee keer ‘Te land, ter zee en in de lucht’ in Udam opgenomen.

10 Lelystad presenteert een ontwikkelingsplan voor de stad. Een projectleider licht het plan
eerst toe, waarna het publiek vragen mag stellen. Van die gelegenheid wordt nauwelijks
gebruik gemaakt. Wel bekijkt het publiek na afloop geïnteresseerd de opgehangen tekeningen
en schetsen.

11 Het Fries museum is verbouwd. De permanente tentoonstelling bestaat uit levensgrote
poppen in historische kostuums en een reconstructie van een adelijk huis.

12 Het recent door de burgemeester geopende asielzoekerscentrum in Alverna houdt een open
dag.

Zoekopdracht 3.5
Strikt genomen is een verslag een verhaal waarbij de verslaggever uitsluitend observeert, dus
toeschouwer is. Hij zit aan de kant of loopt rond, grijpt niet in en maakt notities.
In de praktijk zal de verslaggever echter vaak nog mensen aanschieten en een commentaartje
vragen. Nog een stapje verder is een verhaal, waar achtergrondinformatie aan wordt
toegevoegd of een analyse. We spreken dan van een (kleine) reportage.
Een voorbeeld daarvan is het artikel op de volgende pagina over het eerste optreden van The
Chippendales in Nederland. Dit is een mix van verslag, achtergrond, interview en analyse. Je
kunt die elementen zelfs per alinea aangeven.
1 Zoek in je regionale dagblad een voorbeeld van een reportage.
2 Analyseer de Chippendale-reportage per alinea op verslag, achtergrond, interview en
analyse.

Les 4: het onderwerp van een verslag
Opdracht 4.1
Bekijk de knipsels hieronder en op de volgende pagina’s. Welke onderwerpen lenen zich
voor een verslag? Hoe pak je het onderwerp aan? Waaruit bestaat je voorbereiding?

Opdracht 4.2: schoondenken
Probeer de volgende casus volgens het principe van Van Kooten en De Bie schoon te
denken. Zie paragraaf 6.4 Basisboek Journalistiek (vierde druk).

Voorbeeld
In de Parijse voorstad Creteil staat een supermarkt gespecialiseerd in begrafenisartikelen, waar
men met een karretje zijn boodschappen kan doen. Je kunt er onder andere plastic
bloemstukken kopen, handgemaakte marmeren tegeltjes, vergulde Maria’s en Davidssterren
met teksten.
Wat is de essentie van deze winkel? Niet dat je er begrafenisartikelen kunt kopen, niet dat de
winkel een groot assortiment heeft, maar dat het een supermarkt is à la Albert Heijn.
Schoongedacht leidt dit tot de vondst: De supermarkt van Magere Hein.
Casus:
1 Met de komst van sinterklaas zijn de gouden weken van de speelgoedwinkel weer
aangebroken. Een rondgang langs een veelzijdig assortiment leert dat speelgoed bulkgoed is
geworden: autootjes gaan per container over de toonbank en knuffeldieren stapelen zich op in
het kinderledikant.
2 In een portret van kledingontwerpster Marlies Dekkers (1965) vertelt ze dat een persoonlijke
ervaring nodig is om iets te kunnen maken. Maakte een vriendje het uit dan ontwierp ze een
heel dramatische zwarte jurk waarin ze zich diep getroffen voortbewoog. Kwam alles weer
goed dan knipte ze dezelfde jurk in fel roze stof en was het meisje de koningin van de dag.
3 Een vliegtuigmaatschappij wil de nadruk leggen op het feit dat de catering aan boord van
hoge kwaliteit is.
4 Onvruchtbaarheid, gevorderde leeftijd, erfelijke ziekten - er zijn bijna geen belemmeringen
meer voor de komst van een baby. Vernieuwingen in de medische techniek hebben de
voortplanting manipuleerbaar gemaakt. Waar ligt de ethische grens?
Meer casus vind je op http://www.dickvanderlugt.nl/?page_id=1883

Schrijfopdracht 4.3
Kies een onderwerp uit opdracht 4.1 en schrijf een memo van 300 woorden aan je chef.
Beargumenteer daarin waarom je dit onderwerp verslagwaardig vindt. Claim bij je chef
een bepaalde hoeveelheid ruimte, de plaats op de pagina en het gebruik van een
illustratie (geef een suggestie). Schrijf je memo in een amicale stijl.

Leesopdracht 4.4
Verschillen tussen nieuwsverslag en nieuwsbericht:
- een nieuwsverslag is het gevolg van eigen waarneming van de journalist, een nieuwsbericht
wordt doorgaans achter het bureau gemaakt (bijvoorbeeld naar aanleiding van een
persbericht en het plegen van een paar telefoontjes);
- een nieuwsverslag heeft meer diepgang dan het nieuwsbericht, omdat meer informatie wordt
verschaft (zowel achtergrondinformatie als mogelijke consequenties);
- in een nieuwsverslag laten in tegenstelling tot in het nieuwsbericht vaak meerdere partijen
hun licht schijnen op het onderwerp;
- in een nieuwsverslag wordt eerder dan in het nieuwsbericht gebruik gemaakt van citaten;
- als gevolg van bovenstaande punten is het nieuwsverslag langer dan het nieuwsbericht, circa
750 woorden tegen hooguit 300;
- tot slot is het nieuwsverslag altijd het gevolg van een gebeurtenis die al heeft plaatsgevonden,
het nieuwsbericht kan ook aankondigen, vooruit kijken.
Overeenkomsten tussen nieuwsverslag en nieuwsbericht:
Ondanks de verschillen zijn er ook een groot aantal overeenkomsten tussen het nieuwsverslag
en het nieuwsbericht. De meest in het oogspringende zijn:








Zowel het nieuwsverslag als het nieuwsbericht geeft antwoord op de vragen wie, wat,
waar,wanneer,waarom en hoe.
Zowel het nieuwsverslag als het nieuwsbericht heeft een nieuwslead.
Zowel het nieuwsverslag als het nieuwsbericht is geschreven in een zakelijke, heldere
stijl.
Zowel het nieuwsverslag als het nieuwsbericht is objectief.
Zowel het nieuwsverslag als het nieuwsbericht is zeer, zeer nauwkeurig. Voorkom
fouten door bij de geringste twijfel ‘check and double check’ toe te passen en vermeld
bij tegenstrijdige berichten altijd de bron: volgens de politie waren er 10.000 betogers,
volgens de organisatie zeker 20.000.
Zowel het nieuwsverslag als het nieuwsbericht hebben een nieuwskop die de lading
dekt, voor slechts één uitleg vatbaar is, actief is (doorgaans in de tegenwoordige tijd) en
‘pakkend’ is.

Verder wordt in het nieuwsverslag - net als in het nieuwsbericht - vaak gebruik gemaakt van de
voltooid tegenwoordige tijd, maar ook toepassing van de onvoltooid verleden of de
toekomende tijd in het nieuwsverslag is niet ongebruikelijk.
De tegenwoordige tijd wordt in het nieuwsverslag niet gebruikt, tenzij als vervanging voor de
toekomende tijd (`Het kabinet neemt morgen een beslissing over deze kwestie’ in plaats van
‘Het kabinet zal morgen...’) of bij gebruik in een citaat (‘Het is een schande. Dit besluit
betekent het einde van de welvaartsstaat’ in plaats van ‘Dit besluit zal...’).
Een combinatie van tijden behoort in het nieuwsverslag tot de mogelijkheden, maar wees daar
bij de eindredactie van je eigen verhaal extra attent op. Vooral ‘beginnende journalisten’ gaan
vaak de mist in bij het door elkaar gebruiken van meerdere tijden! Een voorbeeld van een
nieuwsverslag vind je op de volgende pagina.

Analyse-opdracht 4.5
Hier volgen leads van diverse soorten verslagen van studenten. Lees en becommentarieer
ze. Geef ook het soort verslag aan. Je hebt de keuze uit: nieuwsverslag, vrij verslag,
recenserend verslag. Herschrijf de lead indien mogelijk.

UTRECHT - Er klinkt geroezemoes door de zaal, het publiek is in
afwachting van wat er op het decorloze podium gaat gebeuren. Ineens
klinkt er keiharde housemuziek door de zaal, het publiek schrikt,
tien acteurs draven het toneel op en beginnen tegelijkertijd
teksten op te dreunen over leven, dood, messen, bloed, mannen en
vrouwen. De toon voor de rest van de avond is gezet. Dit is niet
zomaar een bewerking van Shakespeares Romeo en Julia, dit is een
bewerking met heel veel lef.
ROTTERDAM - In de Rotterdamse Kunsthal is tot zes december de
expositie ‘100 jaar Escher’ te zien. Het is dit jaar precies 100
jaar geleden dat deze Friese grafisch kunstenaar werd geboren. Maar
liefst 250 prenten, houtsnedes en litho’s wist de Kunsthal in
samenwerking met het Haags Gemeentemuseum en de stichting M.C.
Escher bij elkaar te krijgen. Een bijzondere tentoonstelling van
een evenzo bijzonder mens.
UTRECHT - Opvallend is dat de muf ruikende bogenkelder van Museum
Catharijneconvent in Utrecht praktisch leeg is. Terwijl het toch
een zaterdag is en de scholen dus gesloten zijn, is er slechts één
kindje aanwezig. Straks begint een voorstelling van Dick Bruna,
voornamelijk bedoeld voor kinderen. Op de zes zachte banken in
verschillende kleuren zitten vijf mensen op de voorstelling te
wachten die over een paar minuten van start gaat.
Het publiek wordt brutaal aangekeken door twee opgezette
neushoorns, die de ingang van Naturalis symboliseren. Naturalis
is het grootste natuurmuseum van Nederland. Het is in 1820
opgericht door Koning Willem I, als het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie. Koning Willem I doneerde enkele grote Nederlandse
natuurhistorische verzamelingen aan het museum. Sinds april zit
Naturalis in een nieuw, modern gebouw in Leiden. Het gebouw biedt
plaats aan verschillende tentoonstellingen, de grootste
natuurhistorische collectie van Nederland en een bibliotheek met
circa 100.000 videobanden op het gebied van de geologie en
zoölogie. Met deze omvangrijke collectie levert Naturalis een
belangrijke bijdrage aan de bestudering van de natuur op aarde.

AALSMEER - Meespelen in je favoriete soap, een ontmoeting met jouw
idool, fantastische voorstellingen en overheerlijke diners. Dat
zijn de kreten waarmee Joop van den Ende zijn ‘Showbizz-City’
aanprijst. Dat klinkt toch als een droom die werkelijkheid wordt..?
UTRECHT - Een grote stroom grijs begaf zich afgelopen weekend naar
de 50+beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Strompelend achter een
looprekje of comfortabel zittend in een - al dan niet
elektrische - rolstoel kwamen ouderen uit heel Nederland af op de
gratis vlaai en stuntacties van de diverse stands. Of ze nu
voordelige anti-rimpelcrème wilden of advies bij
geheugenproblemen: alles op de drie dagen durende beurs stond in
het teken van de naderende ouderdom.
`Is Amsterdam in the house?’ Deze tamelijk retorische vraag wordt
door een uitverkocht Paradiso met uitzinnig gejuich beantwoord.
Voordat de Amerikaanse rapgroep Cypress Hill ook maar één noot
heeft laten horen, gaat het publiek al uit zijn dak.
UTRECHT - De 33-jarige C.E. uit Utrecht zegt zich niets meer te
kunnen herinneren. Zijn echtgenote deed in vijf jaar tijd meermalen
aangifte van zware mishandeling, bedreiging en een keer van poging
tot doodslag. Hij mishandelde in die periode ook zijn vijfjarig
zoontje. De man moest op 19 januari verschijnen voor de Utrechtse
rechtbank. De Officier van Justitie eiste tweehonderdveertig uur
dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk tegen de Utrechter.
UTRECHT - Een onvoorwaardelijke straf van twaalf maanden waarvan
zes maanden voorwaardelijk en waarvan zes maanden onvoorwaardelijk
als 240 uur dienstverlening kan worden omgezet. Bovendien moet de
verdachte contact houden met de reclassering en in therapie blijven
bij het geestelijk gezondheidscentrum De Waag. Deze straf werd 19
januari door de Officier van Justitie geëist tegen de 33-jarige
C.E. uit Utrecht. De straf wordt geëist omdat de verdachte
jarenlang zijn vrouw H. en zijn zoon T.H. heeft mishandeld.

Zoekopdracht 4.6
Volg deze week een regionaal dagblad of een huis-aan-huisblad met meer dan normale
aandacht. Bekijk de agenda’s, aankondigingsberichten enz. en noteer welke activiteiten
je geschikt vindt om er een verslag van te maken. Maak een lijstje met minimaal tien
onderwerpen. Geef bij elk onderwerp aan of en zo ja, hoe je je voorbereidt.

Les 5: de verslaglead
Opdracht 5.1
Lees het verslag op de volgende pagina. Voldoet de lead aan de regel Never write a lead
you could have written before the event (Berner)? Herschrijf de lead

Schrijfopdracht 5.2
Schrijf een diary piece van circa 600 woorden over de intocht van sinterklaas. Let op: je
schrijft geen dagboek, maar een verhaal in dagboekvorm. Het gebruik van ‘ik’ is dus
verboden.
Voorbeeld:
9 uur
Wijkcentrum De Telder begint langzaam vol te druppelen. Ome Jan, vrijwilliger van het eerste
uur, heeft de koffie klaar. Hij begroet iedereen joviaal.
9.15 uur
Piet Klaverman komt binnen, hij maakt vandaag zijn debuut als sint. ‘Heb je d’er zin in’, vraagt
Ome Jan.

Schrijfopdracht 5.3
Twee pagina’s verder vind je het begin van een verslag van de busreis Doodstil naar Boerengat.
Het verslag is chronologisch geschreven en beslaat twee pagina’s.
Kies een route uit, reis met tenminste twee verschillende vormen van openbaar vervoer
en schrijf een verslag van 600 woorden. Let op het weer, de reizigers (gesprekken,
kleding, bezigheden), omgeving, reistijd. Het gebruik van ‘ik’ is niet toegestaan.

Leesopdracht 5.4
Herlees opdracht 4.4, lees paragraaf 6.5 van Het journalistieke verhaal (Boris Berkhout
e.a., 1988) en de volgende tekst.

Het nieuwsverslag is het gevolg van eigen waarneming van de journalist. Naar aanleiding van
zijn aanwezigheid op bijvoorbeeld een congres over de toekomst van de gezondheidszorg,
schrijft de journalist een nieuwsverslag. Daarbij begint hij met de lead, waarin hij het
belangrijkste nieuws bondig en in begrijpelijke taal samenvat. (Voor nieuwscriteria, zie
Basisboek Journalistiek, paragraaf 7.2.) Als de journalist dat goed doet, heeft hij indirect al
antwoord gegeven op de meeste van de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
De lead heeft nog twee andere functies:
- hij leidt de lezer het verhaal in;
- hij prikkelt de lezer tot verder lezen (zie verder Basisboek Journalistiek, paragraaf 9.7).
De uitwerking van de lead komt in de rest van het verslag aan de orde. Vaak zal het daarbij
vooral gaan om het waarom en het hoe. Dit stuk tekst zal doorgaans een zeker discussiegehalte
hebben, waarin de meningen van voor- en tegenstanders worden aangehaald, eventueel
aangevuld met representatieve en/of markante citaten.
Om dit stuk tekst leesbaar te houden, is het zaak de informatie te doseren en op een logische
wijze te rangschikken. Vergeet daarbij niet welke functie alinea’s (en het soepel in elkaar
overlopen van alinea’s) en topische zinnen hebben (zie verder Basisboek Journalistiek,
paragraaf 6.4).
Een nieuwsverslag moet objectief en zakelijk zijn, maar objectief en zakelijk zijn geen
synoniemen voor saai. Ook een nieuwsverslag moet de lezer kunnen boeien. Een ‘vlotte pen’
helpt daarbij, maar ook bijvoorbeeld dat je weet wie jouw lezers zijn (doelgroep!). Dat kan niet
alleen je nieuwskeus makkelijker maken, daardoor kun je je lezers in sommige gevallen ook
‘direct’ aanspreken:
In Vlaardingen en Maassluis gaan de tarieven voor gas en
electriciteit de komende jaren aanzienlijk minder omhoog dan
elders in het land.
Deze eerste zin van de lead zal de lezers van de plaatselijke krant veel meer tot de verbeelding
spreken dan een begin als:
Na een vertraging van anderhalf jaar hebben de gemeentebesturen
van Vlaardingen en Maassluis een akkoord bereikt over de fusie van
de nutsbedrijven in beide plaatsen. Volgens de Vlaardingse
wethouder J. Ranshuijsen zal het samengaan van beide bedrijven voor
Vlaardingen en Maassluis een minder sterke stijging van de tarieven
voor gas en electriciteit tot gevolg hebben dan elders in het land.

Analyse-opdracht 5.5
Een verslag bevat meestal de volgende informatie:
 feitelijke informatie (gegevens)
 visuele informatie (beeld)
 auditieve informatie (geluid, citaten)
 andere zintuiglijke waarnemingen (geuren, smaken)
 beweging, handelingen, actie
Op de volgende pagina’s vind je het verslag over een Open Dag in het nieuwe
asielzoekerscentrum te Alverna. Analyseer het verslag op het voorkomen van deze
elementen. Noteer je bevindingen hieronder.

Gegevens:

Beeld:

Geluid, citaten:

Andere zintuiglijke waarnemingen:

Beweging:

Open dag asielzoekerscentrum in het Gelderse dorp Alverna

Integratie in Alverna

ALVERNA - Vijf verveelde Irakese mannen kijken tv in een klein
kamertje, een trotse Afghaanse vrouw scheert haar man bij de voordeur, een huilend meisje met kort zwart haar rent door de gang en
overal hangt de indringende geur van gekruid eten. Dat was zo’n
beetje het tafereel bij de rondleiding door het nieuwe
asielzoekerscentrum. Afgelopen woensdag opende burgemeester
Franssen van Wijchen het centrum, waarna de inwoners van het dorpje
Alverna een kijkje mochten nemen in de woonplaats van zo’n 175
asielzoekers.
De Gomarius Messtraat, de laan in de bosrijke omgeving van het
centrum, staat vol met auto’s. Het lijkt erop dat tientallen
Alvernezen hun vrije dag benutten voor een bezoek aan het nieuwe
asielzoekerscentrum. ‘Er staan meer auto’s dan fietsen. Als het
allemaal Alvernezen zouden zijn, dan hadden ze de fiets wel gepakt,
het zijn alleen maar mensen van buitenaf’, mompelt een toevallige
voorbijganger.
De negatieve geluiden over de komst van de asielzoekers naar de
besloten gemeenschap Alverna zijn nog niet verdwenen, maar slechts
een enkeling die zich daarover nog uitlaat. ‘Ik heb nog geen
negatieve geluiden gehoord’, vertelt Marcel Rijs. Hij is de
plaatsvervangende directeur van het asielzoekerscentrum (AZC) in
Groesbeek, waarvan het AZC Alverna een dependance is. Rijs ontvangt
de bezoekers. ‘Mensen die echt tegen dit centrum zijn, komen denk
ik niet. Er zijn wel mensen die kritische opmerkingen maken, maar
daar zitten steeds twee gedachten bij. Ze snappen bijvoorbeeld niet
dat het gebouw zomaar verbouwd kan worden voor de asielzoekers,
maar ze zeggen ook dat het niet alles is om met vier mensen op een
klein kamertje te zitten’, aldus Rijs.
De bezoekers kunnen in groepjes van gemiddeld twaalf mensen een
rondleiding krijgen door het centrum. Menigeen wil gewoon eens
kijken hoe de asielzoekers eruit zien of vragen zich af wat deze
mensen nu eigenlijk de hele dag doen. Een enkeling komt voor een
praatje met zijn dorpsgenoten en de kleinste groep bezoekers wordt
gevormd door de ‘toekomstige bewoners’ van het terrein. Zij zullen

hun intrek nemen in de gebouwen op het terrein, zodra de
asielzoekers in augustus 1999 vertrokken zijn. Het valt hen
enigzins zwaar te moeten zien hoe een ander op ‘hun’ terrein woont,
maar ze realiseren zich ook wel, dat er voor deze asielzoekers
woonruimte nodig is.
Dennetakje
Na een video over de weg die de asielzoekers doorlopen voordat zij
in Nederland zijn, gaan de groepen, bestaande uit kinderen, ouders
en nonnen, op weg naar de kamers waar de tijdelijke bewoners
gehuisvest worden. In de eerste kamer, waarvan de bewoners
toestemming hebben gegeven voor het bezoek, zitten vijf Irakese
jongemannen. Zij kijken televisie, maar zodra een Nederlands
meisje de kamer bekijkt draaien zij vluchtig hun hoofd. ‘You want
coffee? Come and sit, you want coffee?’ zegt een van de mannen.
Het meisje geeft aan verder te moeten lopen. De jongeman doet een
laatste poging en geeft haar een dennetakje. ‘For you.’ Enigszins
ongemakkelijk neemt het meisje het takje in haar handen. ‘Thank
you.’
Een paar huisjes verder zit een donkergekleurde man, afkomstig uit
Afghanistan, bij een voordeur met twee grote ruiten. Zijn vrouw
scheert zijn haren en zijn baard. Ze kijken even op als de groep
bezoekers passeert. Aan de donkere ogen van de vrouw valt af te
lezen dat al die aandacht haar niet interesseert, ze heeft andere
dingen aan haar hoofd.
Ook op de eerste etage van de gebouwen wonen mensen. Tevens wordt
hier gedoucht. De groep ziet alleen een vrouwendouche. Een klein
papiertje met een opschrift in vijf talen attendeert de bewoners
op de tijdstippen waarop er niet meer gedoucht mag worden. ‘Vandaar
dat de mannen er zo goed uitzien, die mogen niet douchen’, lacht
een Alvernees. Maar om de hoek volgt de wasgelegenheid voor de
mannen.
De bewoners kunnen zich hier niet alleen opfrissen, ook een
wasmachine behoort tot de uitrusting van de etage. ‘Veel bewoners
weten niet eens hoe je een wasmachine moet gebruiken’, vertelt een
medewerker van het centrum. ‘Dat weet ik anders ook niet, ik weet
alleen dat de stekker erin moet’, lacht een man uit de groep.

Vrolijk keuvelend lopen de bezoekers langs een tweede kamer. In
de deuropening staat een kleine Bosnische vrouw met haar zoontje.

Zwijgend kijken ze naar de gasten van vandaag. Een Nederlandse
meisje kijkt verlegen naar het zoontje van de asielzoeker. Het
blonde jongetje loopt lachend weg en komt terug met wat chocola.
Hij biedt het aan, maar het Nederlandse meisje weigert verlegen.
Teruggekomen op de begane grond komt de groep twee achterblijvers
tegen. Het zijn twee nonnen die reeds plaats hebben genomen op een
stoel voor de kamer van een aantal jongemannen. Ze lachen oprecht
en schijnen goed geamuseerd. Bij het zien van hun groep staan ze
op en nemen afscheid van de mannen. Ze vervolgen hun tocht naar
de medische kamer en naar de keuken. De man en de scherende vrouw
staan nog steeds bij de voordeur.
Aan het einde van de rit wordt iedereen nog verwend met buitenlandse
lekkernijen, cake uit Sri Lanka en broodjes uit Bosnië, gemaakt
door de asielzoekers zelf. Een medewerkster van het centrum vertelt
nog even over de dagelijkse gang van zaken en roept iedereen op,
die interesse heeft voor werkzaamheden in het centrum, zich te
melden als vrijwilliger. Haar verhaal wordt verstoord door twee
buitenlandse vrouwen die de trap oplopen. ‘Deze mensen zijn net
gearriveerd’, roept hun begeleider vrolijk. Even later loopt er
een huilend meisje bij de trap. Zij hoorde er ook nog bij, maar
de begeleider was haar in al het enthousiasme vergeten. Een
Nederlandse vrouw tilt haar liefdevol op en geeft haar aan de
begeleider.
De dag loopt ten einde. De plaatsvervangend directeur Rijs is
tevreden, volgens hem heeft Alverna grote interesse getoond. Des
te meer reden om te voorzien dat het afscheid voor de Alvernezen
in de zomer misschien wel moeilijk zal zijn. Voor de asielzoekers
daarentegen zal het vertrek minder triest zijn. ‘Ik hecht waarde
aan integratie van de asielzoekers, maar de integratie van deze
mensen in Alverna is minder belangrijk dan die in de Nederlandse
samenleving. Zij zullen hier toch maar acht maanden blijven’,
concludeert Marcel Rijs.

