Les 6: de elementen van een verslag
Opdracht 6.1
Herlees het verslag van de Open Dag (opdracht 5.5).
Stel dat je als visuele beelden van het azielzoekerscentrum (AZC) ‘centrum’ en ‘gebouwen’
hebt gevonden. Heb je nu een concreet beeld van het AZC? Zo ja, probeer het dan eens te
beschrijven.
Je zult merken dat dit niet lukt. Bestaat het AZC nu uit één gebouw of meerdere? Hoeveel
verdiepingen zijn er eigenlijk? Hoe groot is het? Is het een oud gebouw?
We noemen dit diffuse beeldvorming. Natuurlijk hoef je niet het gebouw in al zijn details te
beschrijven, want je schrijft geen architectuurverslag, maar met het woordje ‘gebouwen’ ben je
er niet.
Beoordeel op dezelfde manier de overige elementen.

Opdracht 6.2
Lees paragraaf 11.7 en 11.8 Basisboek Journalistiek (vierde druk) en schrijf vervolgens
de kop en lead van een nieuws- en vrij verslag over de sinterklaasintocht op basis van je
diary piece. Maak daarbij gebruik van het gegeven dat Sint Nicolaas ongeveer een uur te
laat aankwam, omdat de motor van zijn boot niet wilde starten. De overige nieuwsfeiten
mag je fantaseren.
NB Uiteraard is dit geen aansporing om, als je er in het echt op uitgaat, te fantaseren. Een
verslag dient waarheidsgetrouw te zijn. Fantaseren is een doodzonde!

Schrijfopdracht 6.3
Schrijf een scissors-and-paste verhaal van 600 woorden, gebaseerd op twee of meer in de
krant gepubliceerde verslagen over hetzelfde onderwerp (bijvoorbeeld uit een regionaal
dagblad en een plaatselijk huis-aan-huisblad). Knip deze verslagen uit of kopieer ze en
markeer de passages die je in je verhaal hebt verwerkt.

Leesopdracht 6.4
Lees de volgende tekst, alsmede paragraaf 11.8 van Basisboek Journalistiek (vierde
druk).
Het vrij verslag en het sfeerverslag
De meeste kranten gebruiken de term ‘vrij verslag’ niet. Sterker: ze kennen ‘m vaak niet eens!
De journalist wordt er doorgaans op uit gestuurd met de mededeling ‘Kom maar terug met een
leuk sfeerverslag’. Meestal komt hij dan terug met een verhaal wat hier op school ‘vrij verslag’
wordt genoemd. Verslagen waarin alleen maar sfeer zit, zijn namelijk zeldzaam. Vrijwel altijd
zal er enige feitelijke informatie in staan, denk alleen maar aan de vijf w’s en de h. En – denk
aan Koninginnedag – ook zaken als hoeveel mensen er waren, het weer etcetera zullen vrijwel
altijd ook even aan de orde komen.
Als dat allemaal toch in je verhaal ontbreekt, heb je feitelijk een ‘echt’ sfeerverslag geschreven.
Maar dan kan het gebeuren dat je chef je bij terugkomst vraagt er toch nog even wat ‘harde
informatie’ (dan bedoelt hij waarschijnlijk ‘gewoon’ de vijf w’s) in te zetten – “Om het
allemaal een beetje te duiden, snap je’. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat een vrij verslag
een combinatie is tussen een nieuws- en een sfeerverslag, maar dan wel met de nadruk op de
sfeer. Vandaar dat deze school niet alleen de term sfeerverslag gebruikt, omdat die term de
indruk wekt dat je dan per definitie alleen maar sfeer moet beschrijven en verder ‘niets’.
Doel van het sfeer- en vrij verslag
Een krant met alleen maar ‘echte’ nieuwsverhalen zou voor de meeste lezers al gauw als ‘saai’
worden omschreven. Dan zou er ook nooit een verhaal verschijnen over Koninginnedag op de
Dam of de jaarlijks terugkerende braderie op het dorpsplein in Blaricum. Want wat voor echt
nieuws leveren dat soort gebeurtenissen nu feitelijk op? Een krant is echter meer dan een
nieuwsbrenger, ze wil ook amuseren en midden in de samenleving staan, bijvoorbeeld door
lezers die nooit een houseparty zullen bezoeken toch een idee te geven hoe het er bij zo’n
gelegenheid aan toe gaat. Vandaar dat de kolommen (naast columns, reportages, interviews,
etcetera) ook gevuld worden met sfeer- en vrije verslagen.
Het belangrijkste doel van een vrij- of sfeerverslag is de lezer getuige te maken van een
gebeurtenis waar hij naar alle waarschijnlijkheid zelf niet bij aanwezig is geweest. Daarom is
het verslag in de tegenwoordige tijd geschreven, al mogen daarnaast ook andere tijden gebruikt
worden. Wees dan wel extra attent op ‘de logica’.
Verder is het belangrijk ‘beeldend’ te schrijven. Een sfeerverslag (voor het gemak hanteren we
vanaf nu deze term) is namelijk meer dan een rits bijvoeglijke naamwoorden als ‘de blonde,
welgevormde en goedlachse schoonheidskoningin’. Het verdient zelfs aanbeveling om zeer
summier te zijn met bijvoeglijke naamwoorden, vooral wanneer die woorden details
uitdrukken zonder verdere betekenis. Schrijf dus niet (na een citaat) ‘zegt de blonde vrouw’, als
de kleur van haar haar verder niet terzake doet. Overigens is het in een sfeerverhaal zonde om
te schrijven ‘zegt de vrouw’ als ze in werkelijkheid ‘roept’, ‘schreeuwt’ of ‘bitst’. Gebruik dus
waar mogelijk ‘sprekende werkwoorden’, die drukken in één woord uit hoe er gesproken,
gelopen etcetera wordt. Schrijf juist weer niet dat iemand bijvoorbeeld ‘nerveus’ is, maar
beschrijf waaruit dat blijkt zonder het woord nerveus te gebruiken.

Dominante indruk
Bij een sfeerverslag gaat het niet of nauwelijks om wat er gebeurt, maar vooral om hoe het
gebeurt. Daarom moet de journalist zijn ogen en oren (eventueel neus) zeer goed de kost geven.
Ga daarbij op zoek naar een bepaald aspect dat het geheel karaktiseert, een dominante indruk
die de ruggegraat van je verhaal gaat vormen. Ga dus niet meteen op je eerste indruk af, loop
eerst eens een half uurtje over die braderie.
Als je iets gevonden hebt – bij voorkeur natuurlijk wel iets ‘redelijk origineels’, niét hetzelfde
onderwerp waar de afgelopen jaren ook al over is geschreven; archief raadplegen kan dus geen
kwaad! – zoek je daar je verhaal bij. Door nauwkeurig te observeren en reacties te vragen aan
omstanders, betrokkenen. Daarbij mag je mensen best een beetje ‘uit hun tent lokken’, maar ze
natuurlijk nooit woorden in de mond leggen. ‘Leuke’ citaten kunnen een sfeerverslag zeer
verlevendigen. Omdat je altijd voor de lezer van je krant schrijft, moet je die lezer ook in deze
fase van je verhaal niet vergeten. ‘Herkenbaarheid’ voor de lezer is in het sfeerverslag heel
belangrijk.
De beste sfeerverslagen zijn vaak die verhalen die over maar één aspect van een bepaalde
gebeurtenis handelen, de dominante indruk waar we het zojuist over hadden. Sfeerverhalen
waarin meer onderwerpen aan de orde komen, verworden meestal tot een non-discript
allegaartje. Wanneer je het toch noodzakelijk vindt om meer onderwerpen aan te snijden, zorg
dan voor een duidelijke rode draad in je verhaal, iets wat verschillende keren terugkomt. Dat
kan bijvoorbeeld een opvallende persoon zijn die je op de braderie steeds tegen het lijf loopt en
die overal commentaar op heeft, of de om de zoveel minuten terugkerende stem van een
omroeper die de bezoekers (tevergeefs?) oproept een lot te kopen.
Verder verdient het aanbeveling het begin en einde van je sfeerverhaal te laten rijmen met het
algemene beeld. Een einde dat terugslaat naar het begin kan heel mooi zijn, maar ga daar niet
krampachtig naar op zoek.
Tot slot dit: hoewel het sfeerverslag het gevolg is van persoonlijke observaties van de
journalist, is het niet de bedoeling dat hij zijn lezers vermoeit met zijn eigen opinies,
commentaar of waardeoordelen. Natuurlijk spelen die een rol bij de tot standkoming van zijn
verhaal (daarom kunnen sfeerverhalen in tien verschillende dagbladen ook alle tien zéér
verschillend zijn), maar uiteindelijk dienen ze slechts om de lezer indirect getuige te laten zijn
van een gebeurtenis. Blijf daarom zelf op de achtergrond (al helemaal geen ‘ik’) en laat de lezer
zelf bepalen welke waardeoordelen hij eventueel aan jouw observaties wil geven. Als die
observaties goed gekozen zijn, hebben ze meestal geen commentaar (of ‘joligheid’) nodig om
effect te sorteren. Sla daarom bij voorkeur geen ‘toontje’ aan.
Wees je ook altijd bewust van het effect dat sfeerbeschrijvingen kunnen hebben, vooral
wanneer het sfeerbeschrijvingen betreffen over minderheden of groepen mensen die al ‘een
stempel’ op zich gedrukt weten. In sfeerverhalen over zulke groepen is het heel eenvoudig om
de bestaande vooroordelen opnieuw te bevestigen. Een beetje journalist doet daar niet aan mee.
Zoals een beetje journalist ook weet dat de mening van de persoon met de grootste mond niet
de mening van de overige aanwezigen hoeft te zijn.

Analyse-opdracht 6.5
Lees het volgende verhaal over de Chesterfield Party in Scheveningen. Versie 2 is een
verbeterde versie. Vergelijk beide en maak een analyse van de verschillen. Zijn de
aangebrachte correcties verbeteringen? Motiveer.
‘Being an original’ op Chesterfield
Van onze verslaggever
DEN HAAG - Gewoon jezelf zijn en lekker je eigen gang gaan. Dat
was waar het allemaal om draaide op de gratis Chesterfield party
in de Visafslag in Scheveningen. De geur van verrotte vis bij
binnenkomst weerhield de mensen er niet van zich op
allerlei gebieden helemaal uit te leven Zowel op de dansvloer als
op de ernaast gelegen Creative Event, waren bijzondere staaltjes
creativiteit te zien.
De Creative Event van deze Chesterf ield party stond geheel in het
thema van de individualiteit. Ongeveer tachtig gelukkige
deelnemers konden hier na een stevige selectieronde hun visie geven
op wat allemaal neerkwam op ‘being an original’. Het belangrijkste
selectiecriterium was niet alleen de creatieve vaardigheid van de
deelnemers, maar vooral hun originele visie. Deelnemers die
tijdelijk last hadden van een creatief dipje, konden hiervoor
terecht bij de Creative Crew, een aantal professionals uit het
reclamevak. Verder was iedereen aangewezen op zichzelf, om
duidelijk een persoonlijke visie uit te beelden en die aan anderen
over te brengen.
De grote verscheidenheid aan mensen, bracht ook een zeer grote
verscheidenheid aan kunstuitingen met zich mee. Iedere deelnemer
leek er inderdaad puur als uiting van zichzelf te staan en bij zijn
of haar schilderij te passen. Soms was bijna aan de kleding en stijl
al te zien, wat voor kunstwerk er zou verschijnen. De meest
originele en aansprekende werkstukken zouden uiteindelijk door
Chesterfield gebruikt worden voor de reclamecampagne in bladen als
Blvd., Bassic Groove, Rails en Oor. Ook zullen de kunstwerken terug
te vinden zijn in bus- of tramhokjes en op de Boomerang Freecards
in de horeca.
In een ruimte naast de Creative Event vond de Chesterfield
party plaats, die ook geheel in het teken van de individualiteit
stond. Op geheel eigen wijze kon iedereen hier invulling geven aan
het thema. Er bestond de mogelijkheid om een tijdelijke tattoo te
laten zetten, zelf een T-shirt te beschilderen en zelf muziek te
componeren per computer. Ook een complete verandering van
uiterlijk was mogelijk met behulp van de speciale Party kappers.
Dit alles gratis.

Bekende deejay’s als Michel de Hey, Sven van Hees en Tiesto zorgde
voor opzwepende beats, waardoor de dansvloer al snel volstond met
enthousiaste en vrolijk dansende mensen. Daarbij maakten de
speciale licht- en lasershows het bijzonder moeilijk om stil te
blijven staan en niet opgenomen te worden in de feestende menigte.
Door de diverse camera’s was het goed mogelijk om jezelf op een
van de grote filmschermen terug te zien. Een feestganger die zijn
individuele idee over roken openbaarde door een pakje Camel voor
een van deze camera’s te houden, werd echter niet op prijs gesteld
en verwijderd.
Feestgangers die even op adempauze wilden komen, konden dit doen
in een van de gemoedelijke ‘open lucht’ huiskamers, die naast de
dansvloer op plateautjes gecreëerd waren. Diverse soorten en
kleuren sfeerverlichting zorgden tevens voor een aangename
omgeving om met andere feestgangers van woord te wisselen.
Dat het thema van deze Chesterfield party zeer is aangeslagen,
blijkt wel uit het feit dat er niet een soort publiek was, maar
dat het een afgewisselde menigte was, waarbij ook allerlei
leeftijdscategorieën vertegenwoordigd waren. Hierbij zorgden de
locatie en de muziek voor een zeer geslaagde en creatieve avond.

Versie 2
‘Being an original’ op Chesterfield
Van onze verslaggever
DEN HAAG - Gewoon jezelf zijn en lekker je eigen gang gaan. Daar
draaide het allemaal om op de gratis Chesterfield party in de
Visafslag in Scheveningen. De geur van verrotte vis bij
binnenkomst, weerhield de feestgangers er niet van zich op
allerlei gebieden helemaal uit te leven. Zowel op de dansvloer als
op de ernaast gelegen Creative Event, waren bijzondere staaltjes
creativiteit te zien.
Hiervoor moest wel eerst een grondige selectie doorstaan worden
aan de deur, waar bomen van kerels stonden, gekleed in zwart
uniform, uitgerust met walkie-talkie en met een nors gezicht dat
met geen opmerking uit de plooi te krijgen viel. Daar maakten zij
de dienst uit en bepaalden zonder enig medelijden wie er naar binnen
mocht en wie niet. De teleurgestelden dropen veelal kwaad en
verongelijkt, maar onmachtig om iets te doen, weer af.
Tegenstrijdig aan het deurbeleid stond de Creative Event van deze
Chesterfield party geheel in het teken van de individualiteit.
Ongeveer tachtig deelnemers konden hier hun visie geven op wat
allemaal neerkwam op ‘being an original’. Hierbij was het de
bedoeling dat de deelnemers door het maken van een schilderij, hun
persoonlijke ideeën en visies uitbeeldden en die zo op anderen
wisten over te brengen. Het criterium voor het beste kunstwerk was
niet alleen de creatieve vaardigheid van de deelnemers, maar vooral
ook hun originele visie. Deelnemers die tijdelijk last hadden van
een creatief dipje, konden hiervoor terecht bij de Creative Crew,
een aantal professionals uit het reclamevak.
De grote verscheidenheid aan deelnemers, bracht ook een zeer grote
verscheidenheid aan kunstuitingen met zich mee. Zo was
onder andere een schilderij van een rustgevend landschap met zachte
kleuren en pastel tinten te bewonderen. Een ander schilderij
bestond uit niet meer dan een wilde explosie van kleuren en vormen,
die het schilderij uit leken te springen.
Ook de abstracte kunst met rechte lijnen en ronde en
symmetrische vormen was vertegenwoordigd. Een aantal deelnemers
koos voor het zelfportret, waarbij bepaalde gelaatskenmerken soms
overbenadrukt werden en daardoor goed de visie van de deelnemers
op zichzelf weergaven. De meest originele en aansprekende
schilderwerken zouden uiteindelijk door Chesterfield gebruikt
worden voor de reclamecampagne in bladen als Blvd., Basic Groove,
Rails en Oor. Ook zullen de kunstwerken terug te vinden zijn in
bus- of tramhokjes en op de Boomerang Freecards in de horeca.

In een ruimte naast de Creative Event vond de Chesterfield
party plaats, die ook geheel in het thema van de individualiteit
stond. Op geheel eigen wijze kon iedereen zich hier bezig houden
met het thema. Zo bestond er de mogelijkheid om een tijdelijke
tattoo te laten zetten, waardoor sommige mensen met compleet
beschilderde armen, met daarop tijgers en 50 allerlei soorten
reptielen rondliepen. Ook konden zelfgemaakte tekeningen en foto’s
(gemaakt door de partyfotografen) op een T-shirt afgedrukt worden.
Hierdoor waren verschillende mensen oververtegenwoordigd doordat
zij met een foto van zichzelf op hun rug rondliepen. Ook kon zelf
muziek gecomponeerd worden per computer. Om hierbij niet afgeleid
te worden door de dreunende muziek van de Chesterfield party zelf,
werd gebruik gemaakt van gigantische koptelefoons. Een complete
verandering van uiterlijk kon ook gerealiseerd worden behulp van
de speciale Party kappers. Het haar van de mensen die de
kappersstoel verlieten, stond veelal de meest onmogelijke kanten
op en dat in alle kleuren van de regenboog. Op sommige hoofden waren
complete kunstwerk gecreëerd als schepen, bloemen en bomen
gedecoreerd met glitters.
In dezelfde ruimte zorgden bekende deejay’s als Michel de Hey, Sven
van Hees en Tiesto voor opzwepende beats, waardoor de dansvloer
al snel volstond met enthousiaste en vrolijk dansende mensen.
Daarbij maakten de speciale licht- en lasershows het bijzonder
moeilijk om stil te blijven staan en niet opgenomen te worden in
de feestende en zwetende menigte. Door de diverse camera’s was het
goed mogelijk om jezelf op een van de grote filmschermen terug te
zien. Een feestganger die zijn individuele idee over roken
openbaarde door een pakje Camel voor een van deze camera’s te
houden, werd echter niet getolereerd en de uitgang gewezen.
Feestgangers die even op adempauze wilden komen, konden dit doen
in een van de gemoedelijke ‘open lucht’ huiskamers, die op een soort
ronde zwarte plateautjes naast de dansvloer gecreëerd waren. Deze
plateautjes waren geheel bedekt met vloerbedekking, waardoor het
grappige effect ontstond dat de kamers boven de grond leken te
zweven. In de kamers stonden groene, rode en paarse schemerlampen
met gigantische, veelal bebloemde lampekappen, die voor een
aangename sfeer zorgden om 85 lekker te relaxen of te babbelen.
Dat het thema van deze Chesterfield party zeer is aangeslagen,
blijkt wel uit het feit dat er niet een soort publiek was, maar
dat er zeer veel verschillende mensen rondliepen, waarbij ook
verschillende leeftijdscategorieën vertegenwoordigd waren.
Hierbij zorgden de locatie en de muziek voor een zeer geslaagde
en creatieve avond.

Les 7: de zintuigen
Opdracht 7.1a
Op de volgende pagina vind je een foto van de Rotterdamse Beurstraverse, oftewel de
Koopgoot, zoals de Rotterdammers zeggen. Beschrijf de lokatie in maximaal tien zinnen.
Gebruik je ogen als fotocamera en probeer je tekst zo visueel mogelijk te maken. Bedenk
daarbij dat de lezer zich uitsluitend op basis van je tekst een beeld moet vormen.
Motto: Een verhaal zegt de lezer niet veel, wanneer hij er zich niets bij kan voorstellen,
wanneer het geen beelden oproept. (Ver heen, P.C. Kuiper)

Opdracht 7.1b
Maak op basis van dezelfde foto nu een tekst, waarin veel geluid voorkomt. Laat mensen
praten en gebruik spreektaal. Gebruik je oren als bandrecorder.

Opdracht 7.2a
Je hebt in opdracht 7.1a (stilstaand) beeld en geluid beschreven. De daarop volgende foto
is op 25 april 1999 genomen tijdens de rellen na het kampioensfeest van Feyenoord op de
Coolsingel te Rotterdam. Beschrijf wat er gebeurde, dus concentreer je in je tekst op
beweging. Gebruik je ogen als filmcamera.

Opdracht 7.2b
Een verslag is een tekst op basis waarvan de lezer zich een beeld moet vormen. De
verslaggever die een gebeurtenis ziet, hoort en soms ruikt moet deze observaties vertalen in
woorden. Soms is dat behoorlijk lastig.
Beschrijf de scène op de pagina na de foto van opdracht 7.2a in drie à vier zinnen. Let
vooral op je woordkeus; een enkel woord kan de lezer al op het verkeerde been zetten.

Schrijfopdracht 7.3
Je hebt tot nu toe veel voorbereidende schrijfoefeningen gedaan. Deze week begint het echte
werk. Maak een zogeheten vrij verslag. Let erop dat je verslag aan de vormeisen dient te
voldoen. Herlees nog eens de tekst van opdracht 6.4. Bij het zoeken van een onderwerp kunnen
aankondigingen, agenda’s, kleine advertenties enzovoort je ongetwijfeld op ideeën brengen.
Zie bijvoorbeeld hieronder de rubriek Kort Nieuws en op de volgende pagina Cursussen &
activiteiten in een plaatselijk huis-aan-huisblad.

Leesopdracht 7.4
Herlees de tekst van opdracht 6.4 over het begrip dominante indruk en lees paragraaf 4.4
van Het journalistieke verhaal (Boris Berkhout e.a., 1988).

Analyse-opdracht 7.5
Lees Onmiddellijk keihard in de aanval (zie verder). Wat is de dominante indruk? Welke
details ondersteunen deze?

Les 8: inhouds- en vormeisen
Opdracht 8.1
Vorm groepjes van drie studenten. Ieder krijgt een kopie van hetzelfde verslag (opdracht
7.3), gemaakt door een medestudent. Hij/zij mag geen deel uitmaken van je groep.
1 Lees het verslag en schrijf één positieve en één negatieve opmerking op de kopie.
2 Bedenk een vraag aan de auteur, bijvoorbeeld over informatie die je mist, of een
formulering die je niet begrijpt. Het is dus niet de bedoeling dat je je mening geeft.

Schrijfopdracht 8.2
Herschrijf je vrij verslag naar aanleiding van de opmerkingen, gemaakt bij opdracht 8.1.

Leesopdracht 8.3
Een verslag dient nauwkeurig en goed geschreven te zijn. Bestudeer paragraaf 4.3, 9.3 en
9.5 van Basisboek Journalistiek (vierde druk).

Analyse-opdracht 8.4
Herlees het verslag Integratie in Alverna (opdracht 5.5) en formuleer kritiek.
Voorbeeld:
De auteur schrijft dat de negatieve geluiden over de komst van het AZC nog niet zijn
verdwenen, maar slechts een enkeling laat zich daarover uit. Kritiek: waaruit blijkt dat?
Neem de tekst opnieuw door: schrap lege en verbeter kromme zinnen.
Voorbeeld:
De auteur schrijft: De bezoekers kunnen in groepjes van gemiddeld twaalf mensen een
rondleiding krijgen door het centrum. Maak hiervan: De bezoekers krijgen in groepjes van
twaalf een rondleiding door het centrum.

Opdracht 8.5
Hieronder vind je de koppen van de verslagen, waarvan je de leads bent tegengekomen
in opdracht 4.5. Voldoen de koppen aan de desbetreffende eisen? Zijn het typische
verslagkoppen? Dekken ze de lading? Zijn ze typisch voor het soort verslag?
1 Eigentijdse bewerking Romeo en Julia doet publiek huiveren (recenserend verslag)
2 Escher verovert Rotterdamse Kunsthal (recenserend verslag)
3 De Ark van Noach: Ruben zorgt voor verwarring (recenserend verslag)
4 De natuur opgezet in Naturalis, Leiden (recenserend verslag)
5 Schijn bedriegt in Showbizz-City (mengvorm van vrij en recenserend verslag)
6 Met een looprekje kijken naar ergonomische bankstellen (vrij verslag)
7 Cypress Hill laat Paradiso koken (recenserend verslag)
8 en 9: Bedenk zelf een kop.
De kop ‘Integratie in Alverna’ (zie opdracht 5.5) is een slechte kop. Verbeter deze. Maak
een typische verslagkop, bij voorkeur niet een citaatkop.

Zoekopdracht 8.6
Verzamel tenminste vijf verslagkoppen uit de krant.

Les 9: de praktijk van het verslaggeven
Opdracht 9.1
Ga het citaatgebruik na in het verhaal over The Chippendales (3.6) en Onmiddellijk keihard in
de aanval (7.5). Markeer de soorten citaten en de citaatinbeddingen (zie Basisboek
Journalistiek, paragraaf 6.7). Je hebt de volgende mogelijkheden:
Soorten citaten
Direct citeren
Indirect citeren
Gedeeltelijk citeren
Parafraseren
Citaatinbeddingen
Spreekwerkwoorden
Interpretatiewerkwoorden
Werkwoorden met een begeleidende handeling
Spreker:
Aldus spreker
Inbedding ontbreekt, omdat de spreker in de voorgaande zin wordt genoemd
Inbeddingen ontbreken, omdat uit de dialoogvorm duidelijk wordt wie aan het woord is.

Schrijfopdracht 9.2
Maak een nieuwsverslag. Let erop dat je verslag aan de vormeisen dient te voldoen.
Herlees nog eens paragraaf 11.7 van Basisboek Journalistiek.

Leesopdracht 9.3
Lees de paragrafen 6.7 (citeren), 5.3 (aantekeningen maken) van Basisboek Journalistiek
en de volgende teksten over aantekeningen maken, objectiviteit, ethiek en de noodzaak
van een goede voorbereiding (Kees Sorgdrager in NRC Handelsblad).
Aantekeningen maken
Iedereen heeft zijn eigen manier van aantekeningen maken. Sommige journalisten gebruiken
vooral een cassetterecorder. Het voordeel hiervan is dat je altijd citaten letterlijk hebt en dat je
je gesprekspartner kunt aankijken - soms stimuleert dat mensen om openhartiger te zijn. Het
tegendeel is echter ook mogelijk: de recorder maakt de geïnterviewde nerveus waardoor hij
juist minder makkelijk zal praten. Dat gebeurt vooral bij mensen die niet gewend zijn om om te
gaan met de media. Wil je toch een recorder gebruiken, zet ‘m dan niet pontificaal midden op
tafel, maar plaats ‘m ‘verdekt opgesteld’ achter bijvoorbeeld een koektrommel of fruitschaal.
De meeste journalisten verafschuwen een cassetterecorder, voornamelijk omdat het zeer
tijdrovend is: het opnieuw afluisteren (en eventueel optikken) kost veel tijd. Daarnaast kan zonder dat je dat merkt - de recorder dienst weigeren, bijvoorbeeld omdat de batterij op raakt.
Het voordeel van aantekeningen maken is, dat je al tijdens het gesprek, de bijeenkomst etcetera
kunt selecteren. Lang niet alles wat iemand vertelt is immers interessant. Overigens is het altijd
beter te veel dan te weinig op te schrijven, vooral bij onderwerpen waarvan je eigen kennis
gering is. Uitendelijk heeft het maken van aantekeningen immers maar één doel: de journalist
in staat te stellen een goed en zo volledig mogelijk artikel te schrijven.
Voor een buitenstaander is het notitieblok van een journalist vaak niet te begrijpen: een wirwar
van afkortingen, trefwoorden, nummers, strepen, kruisjes en pijlen. Je moet zelf ervaren hoe jij
het beste en zo volledig mogelijk aantekeningen kunt maken. Zorg in ieder geval dat je de grote
lijnen en opvallende details (een prikkelend citaat bijvoorbeeld) noteert. Noteer ook altijd wat
sfeer-elementen en hoe iemand iets zegt, dat komt de herinnering achteraf vaak ten goede. Zorg
bij bijvoorbeeld een paneldiscussie ook altijd dat je niet alleen opschrijft wat er gezegd wordt,
maar ook door wie. Niets is zo vervelend als een mening of citaat aan de verkeerde persoon
toeschrijven. In plaats van het steeds moeten opschrijven van iemands naam, kun je mensen
ook nummeren of met een kort trefwoord karaktiseren: ‘snor’, ‘aso’, ‘strikje’.
Uiteraard is het ook zaak dat je bij thuiskomst je eigen schrift nog kunt lezen, dat je namen (van
personen, straten, instellingen etc.) correct hebt gespeld en functies van personen juist hebt.
Neem verder altijd minimaal twee pennen mee en een formaat kladblok dat jou bevalt.
Objectiviteit in het nieuwsverslag
Het nieuwsverslag moet zo objectief als maar mogelijk is opgeschreven worden. Commentaar
en waarde-oordelen van de journalist dienen daarom achterwege te blijven. Opvallende
(hoewel?) voorbeelden van niet-objectieve verslaggeving zijn omschrijvingen als ‘snauwde de
voorzitter’ (na een citaat, ‘zei de voorzitter’ is neutraler en in een nieuwsverslag dus beter), ‘de
sexy atlete’ (‘atlete’ volstaat) of ‘de gezette staatssecretaris’ (‘staatssecretaris’ volstaat). Pas
verder vooral op voor minder opvallende (hoewel?) vormen van subjectiviteit: ‘Na liefst drie
nederlagen op rij heeft Ajax eindelijk weer eens gewonnen.’ Hoezo ‘liefst’, hoezo ‘eindelijk’,
hoezo ‘weer eens’, hoezo ‘eindelijk weer eens’? Of: ‘De aanslag was al de tweede in een
maand tijd’. Hoezo ‘al’?

Objectiviteit in het nieuwsverslag moet ook af te lezen zijn aan de ruimte die je bijvoorbeeld
voor- en tegenstanders van een bepaalde kwestie ‘gunt’. Dus niet drie alinea’s waarom X zijn
voorstel ‘goed’ vindt en vervolgens enkel memoreren dat Y ‘er niets in ziet’.
Ethiek
Een ‘case’ uit de praktijk.
Je bent stadsverslaggever van een lokale avondkrant (deadline stadspagina: 12.00 uur). Op de
redactie krijg je om 8.30 uur een telefoontje binnen van een bewoner van een groot flatgebouw
in een volkswijk van de stad. Het flatgebouw is eigendom van een woningbouwcorporatie.
De bewoner vertelt dat hij ‘en tientallen andere bewoners’ een actie zijn begonnen om te
voorkomen dat een leegstaande woning van het flatgebouw wordt toegewezen aan een gezin
(vader, moeder, vier kinderen) uit Marokko. Verschillende bewoners, vertelt de constant
racistische taal uitslaande man, hebben spandoeken aan hun balkons gehangen om uiting te
geven aan hun ongenoegen over het besluit van de woningbouwcorporatie. Enkele teksten:
‘Geen buitenlanders in onze flat’, ‘Eigen mensen eerst’. Dergelijke teksten zijn ook op de
ramen van de leegstaande woning gekladderd.
Nog diezelfde middag om drie uur, vervolgt de man, zal hij ‘namens vrijwel alle bewoners’ een
gesprek hebben met iemand van de woningbouwcorporatie. Dan zal hij ook ‘tientallen
handtekeningen, misschien wel honderd, want de hele buurt is er tegen’, aanbieden. En
vanochtend om 9.30 uur, zegt de man tot slot, zal er op het grasveldje voor de flat ook nog het
één en ander gebeuren. Wat wil hij niet zeggen. ‘Komt u zelf maar kijken, meneer de
journalist.’
Wat doe je? Ruim je alvast een plaatsje voor een verhaal voor de krant van die dag in? (‘Nu dat
verhaal over dat baby-olifantje niet doorgaat, kunnen we best nog wel een regel of veertig
gebruiken’, zegt een collega.) Ga je naar de flat? Zo ja, met wie wil je allemaal spreken? Neem
je een fotograaf mee? Zo ja, wat wil je dat hij op de foto zet? Bel je de woningbouwcorporatie?
Of doe je voorlopig niks en wacht je af tot 15.00 uur die middag, als de handtekeningen worden
overhandigd? Of doe je ook dat niet?

Beste Flip,
Omdat de redactie van het radioprogramma Met het Oog op Morgen, waarin ik de politieke rubriek
verzorg, niet geheel ten onrechte van mening was dat ik de boog nu lang genoeg had ontspannen, zat
ik twee weken geleden ‘s avonds om half acht in een broeierig zaaltje van het vergaderetablissement
Hoog-Brabant te Utrecht.
In een ander zaaltje hadden Wim Kok, Marjanne Sint en Thijs Wöltgens achter gesloten deuren hun
eerste ontmoeting na de vakantie met het kader van de Partij van de Arbeid, de voorzitters en
secretarissen van de zeventien gewesten die in opstand waren gekomen tegen de WAO-voornemens
van het kabinet. Hoewel de persconferentie nog wel een paar uur op zich zou laten wachten, was ik
toch maar alvast achter een tafeltje op de eerste rij gaan zitten, want ik moest mij nog helemaal
voorbereiden en dat is een karweitje waar ik altijd knap zenuwachtig van word.
Ik had weken kranteknipsels voor me uitgespreid, documentatie van de vakbeweging, en nog wat
eigen aantekeningen. Wat waren de hoofdlijnen? Wat hadden de hoofdrolspelers de afgelopen dagen
letterlijk gezegd? Welke varianten waren denkbaar? En hoe zouden ze het dan naar buiten brengen? Ik
zou een interview moeten maken. Met Sint? In elk geval niet wéér over haar vakantie; maar vragen of
ze niet beter kon aftreden had ook weinig zin. Kok dan, maar die zou de zaak natuurlijk toedekken.
Eigenlijk zou ik die gewestvoorzitters moeten uitvragen, maar die rennen altijd meteen weg.
Toch maar een blaadje met vraagpunten maken, en een paar puntige formuleringen noteren. Hoeveel
tijd had ik nog? Wanneer kreeg ik dit vak nou eens onder de knie?
Toen ik even opkeek, stonden er twee jonge jongens voor mijn tafeltje, die mij verwachtingsvol
aankeken. ‘Mogen wij u even storen?’ vroegen zij beleefd. Ik geloof zelfs dat ze ‘meneer’ tegen me
zeiden. Ik knikte, waarop een van hen sprak: ‘Wij zijn van de Omroep Utrecht, wat is een goeie vraag?’
Verbluft staarde ik ze aan. ‘Dat hangt er van af wat je wilt weten’, hoorde ik mezelf zeggen. Maar pas
na een poosje begreep ik wat ze bedoelden: ze moesten voor hun omroep iets maken en hadden maar
weinig benul waar het over ging aan de overkant van de gang.
Nadat ik eerst mijn eigen huiswerk had gedaan, ben ik even met ze gaan praten. ‘Je zou bij voorbeeld
kunnen vragen of het kader nog vertrouwen heeft in de leiding’, zei ik. Dat schreven ze allebei op. Het
leken me wel aardige jongens, een beetje woordarm, maar dat zal wel aan mij hebben gelegen. Want ik
had ergens een deur half open zien staan, waarachter je heel goed kon horen wat Kok en Sint te
vertellen hadden en daar wilde ik wel even naar toe (aan de deur luisteren blijft de mooiste
achtergrondinformatie, vind ik). Die jongens hadden dus niet veel aan me. Ze demonstreerden wel
weer het beginnersmisverstand, dat het na elkaar oplezen van tien vragen die je thuis bedacht hebt,
een vraaggesprek zou opleveren.
Aan sommige leerlingen van de school voor de journalistiek, die op mij kwamen oefenen, heb ik die
werkwijze zelf ook wel ervaren - een nuttige gewaarwording, omdat je dan zelf eens ondergaat wat
een frustratie een vraaggesprek aanricht dat niet loopt. Vanaf een andere planeet leest zo’n jongen zijn
vragen voor, en bij iedere vraag heb je dan de keuze te antwoorden met ‘dat weet ik niet’, of een lange
uiteenzetting te beginnen om de misverstanden een beetje recht te zetten. Maar van lang houden ze
nooit zo. Ze willen hun volgende vraag stellen. Het wachten is dan alleen nog maar op het verlossende
ogenblik, dat zo’n jongen of meisje onveranderlijk zegt: ‘Ik heb ‘t wel, denk ik’, waarna de
geïnterviewde geheel uitgehold en verbijsterd achterblijft.
Maar misschien til ik er te zwaar aan. Een feit is wel, dat ik zelf steeds meer opzie tegen het afnemen
van interviews. Want of ik weet het antwoord al, of ik besef dat de ander niet kàn antwoorden. Vooral
die wekelijkse gesprekken met Lubbers zijn martelend; maar daarover misschien later eens.
Maar vind jij ook niet dat regionale omroepen zich in hun berichtgeving zouden moeten beperken tot
regionale zaken?
Dat strijkijzer kom ik wel eens aanreiken als ik bij je in de buurt ben.
Als immer, je Kees Sorgdrager

Analyse-opdracht 9.4
Uit onderzoek blijkt dat correctie door medestudenten even effectief kan zijn als
correctie door de docent. Bovendien leert ook de corrector ervan. Daarom bestaat deze
opdracht uit het corrigeren van een verslag van een medestudent. Dit doe je aan de hand
van het volgende correctiemodel. Gebruik dezelfde nummering als in het model. Hecht
het gecorrigeerde verslag aan de correctie.

CORRECTIEMODEL VERSLAGGEVING
1 Kop en chapeau
Voldoen kop en chapeau aan de desbetreffende eisen (zie hoofdstuk 11 Basisboek)? Zijn ze
duidelijk, informatief en aantrekkelijk? Is de kop genre-specifiek, d.w.z. staat er een typische
verslagkop boven?
2 Lead nieuwsverslag
Bevat de lead het nieuws? Leidt de lead de lezer in het verslag in? Nodigt de lead uit tot verder
lezen? Is de lead duidelijk en niet te lang? Positioneert de schrijver de gebeurtenis, d.w.z. komt
de lezer te weten: waar ben ik, wanneer is het, waarom ben ik hier, wat is het doel van dit
artikel, wat voor soort artikel kan ik verwachten (dit mag eventueel in de secondaire lead)?
3 Vorm
Wat voor soort verslag heeft de auteur ervan gemaakt: nieuws- of vrij verslag? Of is er sprake
van een mix van genres (bijvoorbeeld verslag + nieuwsverhaal)? Stoort dit? Zo ja, waar vinden
de genre-breuken plaats? Waarom stoort dit niet/wel?
Is de alinea-indeling duidelijk? Wordt in elke alinea een afzonderlijk thema behandeld? Zijn de
alinea’s niet te lang? Is er een leuke mix van alinea’s met zakelijke informatie, citaten en
beschrijvingen van gebeurtenissen?
Bevatten alinea’s een zogeheten topische zin? Heeft de rest van de alinea een duidelijke
functie: logisch redenen, analyseren, verklaren, opsommen, problemen aandragen, beschrijven
of vertellen?
Hangen de alinea’s als los zand aan elkaar? Indien dit niet het geval is: op welke manier
verbindt de auteur de alinea’s aan elkaar (zie Basisboek hoofdstuk 3)?
Wordt de citaatvorm correct toegepast (bijvoorbeeld: zakelijke informatie dient niet in
citaatvorm te worden gegeven)? Wat vind je van de citaatinbeddingen (zegt, aldus, :, roept
enz.)? Bevatten de citaten spreektaal, gesimuleerde spreektaal of schrijftaal?
Indien verslag van een lezing, toespraak of forum: heeft de auteur wel een verslag geschreven
(dit kun je controleren door tijd en plaats te verwijderen en na te gaan of de resterende
informatie voldoende ‘verslaggevend’ is - vaak blijft dan een soort interview over)?

4 Inhoud
Geeft het artikel blijk van een degelijke voorbereiding? Waarom denk je dat (illustreer dit aan
de hand van de tekst)?
Is de inhoud samen te vatten in enkele woorden, d.w.z. heeft de auteur het onderwerp
voldoende ‘schoongedacht’ (zie Basisboek hoofdstuk 3)? Indien niet: wat schort eraan?
Bevat het artikel alle relevante gegevens? Welke informatie mis je? Zijn er passages die vragen
oproepen? Zo ja, welke? Is dit storend?
Bevat het artikel wellicht te veel gegevens? Doseert de auteur de gegevens voldoende of word
je gebombardeerd met informatie?
Is de informatie to-the-point of worden allerlei zinloze weetjes vermeld? Zijn hoofd- en
bijzaken goed uit elkaar gehouden?
Wordt de informatie in de goede volgorde gegeven, d.w.z. in een logische volgorde én in een
volgorde waarbij een volgende passage inhoudelijk doorborduurt op voorgaande?
Welke bronnen heeft de auteur gebruikt (schriftelijke informatie, personen)? Is dit brongebruik
adequaat of mis je personen? Worden de juiste personen geciteerd? Zijn de citaten duidelijk? Is
duidelijk waarom juist deze personen aan het woord komen?
5 Taal en spelling
Bevat het artikel taal- en/of tikfouten? Let ook op interpunctie en spaties. Zijn alle
werkwoordsvormen correct geschreven? Zijn eigennamen correct gespeld? Worden functies
vermeld?
Hoe zou je de stijl willen typeren? Indien nieuwsverslag: bezondigt de auteur zich aan
suggestief taalgebruik? Indien vrij verslag: past de stijl bij dit genre (beeldend)?
Indien verslag van een gebeurtenis: krijg je een visueel beeld van de gebeurtenis (let op
woordkeus, gebruik van ondersteunende details)? Zijn de beschreven gebeurtenissen
karakteristiek voor het thema van het verhaal of zijn ze er met de haren bijgesleept?
Is er sprake van omslachtig taalgebruik? Leest het artikel vlot of moet je je er doorheen
worstelen?
Houdt de auteur rekening met zijn doelgroep? Waaruit blijkt dit?

Les 10: afsluiting
Opdracht 10.1
Wat zijn je ervaringen met de correctie van je verslag door een medestudent. Was het
correctiemodel bruikbaar? Wat heb je geleerd? Noem tenminste één ding.

Opdracht 10.2
Lees Marchers demand: Not 31... NOT ONE, plus het commentaar van Richard Keeble.
Schrijf een betoog van 500 woorden naar aanleiding van diens commentaar.

Opdracht 10.3
Lees Etienne U. is toch geen drugsbaron. Is dit een verslag? Welke alinea’s zou je als
verslag kunnen typeren? Welke niet? Stoort dit?

