
10* DE TIJDWOENSDAG 10 JULI 2013

#Tijd
Media&Tech

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46

47 48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59

PUZZEL NR

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

T O E F L I D D R I L

U R E N O E G G E IJ

U H S I G N A A L V S

T A O K O A L A B E T

L O V E N R A I L

V O R E T O O N L O O S

E K N A R R E U T P

E I N D F A S E I O W A

G O U W O K N O R

E L P E G A A L P O R

E O K E E P M E S K O

S D O R S O P E C U

T O S S P O K C R U X

1632OPLOSSING NR

1633

horizontaal
1 in orde 4 Frans revolutionair
8 lofdicht 11 keelamandel
13Vlaamse auteur 15 telegraaf
restant 16werelddeel 18 voorzet-
sel 19 citrusvrucht 21W.-Indisch
eiland 23 verwonding 24 Russi-
sche straaljager 26 lichte overjas
28weg 29 vereist 31 geladen
deeltje 32 pl. in Italië 33 vreemd
34 onder gebruikelijk voorbehoud
36mondeling 38 Japanse gordel
40 landbouwwerktuig 42 grond
om boerderij 43 afstammeling
44 voederbak 46Griekse kaas-
soort 47 te koop 48 stroomleve-
ring 51 decigram 53 felle losbars-
ting in woorden 55 Russisch kei-
zerlijk bevelschrift 57 inlichtingen
(afk.) 58 vis zonder graat 59 teek.

verticaal
1 onvoltooid tegenwoordige tijd
(afk.) 2 vreemde munt 3 voeg-
woord 4 salonmeubel 5 biersoort
6 sprookjesfiguur 7 vastgestelde
hoeveelheid 8 onderoicier
9 stroomopwekker 10 een en an-
der 12 plaats in Australië 14 las
17militaire overval 20 zwaar ge-
dreun 22 plaats in Libanon
23 achtergelaten afdruk 24 ge-
vlamde zijde 25Afrikaans dier
27 teder 29 netto 30 bitterheid
35 zottin 37 rijstbrandewijn
39 pagina 41 plaats in Oekraïne
43 houtsoort 45 dierengeluid
46 dunne schroefboor 47 steun-
touw 49 Bijbelse figuur 50 dicht
52 getekend (afk.) 54 ten laatste
56 amplitudemodulatie.

financiële berichten

financiële & beleggerscommunicatie

WIM dE PRETER

De berichtgeving over slachtoffers
van ongevallen en rampen werd
doorhetSteunpuntAlgemeenWel-
zijnswerk in kaart gebracht via een
analysevan1.389nieuwsitemsenin-
terviewsmet journalistenen(nabe-
staanden van) slachtoffers. De stu-
diewerduitgevoerdopverzoekvan
deVlaamseministers JoVandeurzen
(Welzijn, CD&V) en Ingrid Lieten
(Media, sp.a) nadat het debat over
de journalistiekedeontologieende
omgang met slachtoffers de voor-

bijemaanden hoog opgelaaidwas
in de nasleep van het ongeval met
een Belgische bus in Sierre, in Zwit-
serland. Daarbij kwamen inmaart
2012 22 kinderen en 6 volwassenen
om. Journalisten kregenhet verwijt
dat zederampal tebreeduitsmeer-
den en de rechten van de slachtof-
fers met de voeten traden, onder
meer door foto’s van de overleden
kinderenvanblogs teplukkenenze
zonder toestemmingvandeouders
te publiceren.
Destudie toont aandatverschil-

lende soorten nieuwsmedia anders
omgaanmetprivacy. Zo zijn audio-
visuelemedia veel terughoudender
dan printmedia in de vermelding
vandevolledigenaamvanslachtof-
fers.Zowat tweederdevandeslacht-
offers blijft er anoniem, tegenover
amper een derde in de populaire

kranten. (zie grafiek) De deontolo-
gische code voor journalisten stelt
dateenvolledigenaamsvermelding
enkel kanmet toestemming vande
betrokkene, of als het om maat-
schappelijk belangrijke dossiers of
over publieke personen gaat.
Het ‘sensatiegehalte’ van de be-

richtgevingwerdonderzochtaande
handvandehoeveelheiddetailsdie
de media vermeldden. De VRT is
met lengtes voorspronghet sereen-
stemedium:61,5procentvandebe-
richtenopdeopenbareomroepver-
melddegeendetails, tegenongeveer
40procentbijdepopulairekranten.
Hoewel de cijfers niet aantonen

datdeVlaamseperssystematischuit
debocht gaat, leggende interviews
veel pijnpunten bloot in de relatie
tussen journalisten en slachtoffers.
Eenrodedraadishetgebrekaaneen-
duidige richtlijnen en procedures
waaropbeidepartijenkunnenterug-
vallen,waardooronbegripenklach-
tenpas laternaarbovenkomen.
‘Demediazoekensnelheid,maar

moetenookooghebbenvoorhetef-
fectdatdatopdeslachtoffersheeft’,
zegt Ludo Serrien, de directeur van
het Steunpunt AlgemeenWelzijns-
werk.Hijgeefthet voorbeeldvande
treinrampinBuizingen(2010), toen
getraumatiseerde reizigers die uit
de treinklauterdenmeteeneenmi-
crofoon onder de neus kregen ge-
duwd. Serrien pleit ervoor omook
politie en parket te betrekken in de
relatie tussen slachtoffers en pers.
Vandeurzen en Lietenwillen dat

de media dit najaar concrete sug-
gesties doen om journalisten beter
te vormen, problemen te voorko-
men en fouten beter op te volgen.
De Raad voor de Journalistiek, een
beroepsorgaan dat waakt over de
journalistieke deontologie, heeft al
beslistomdetermijnomeenklacht
in tedienen teverdubbelenvaneen
naar twee maanden. Een folder
moet helpen de Raadbeter bekend
temaken.Maarvooreenecht ‘name
and shame’-beleid, waarbij media
verplichtzoudenwordenhuneigen
veroordelingen te publiceren, lijkt
erbijdiemediaonvoldoendedraag-
vlak te zijn.

Onbegripverzuurt relatie
tussen journalist en slachtoffer
DeVlaamsepersberichtdoor-
gaans sereenoverde slachtoffers
vanongevallenenrampen.Toch
is erbehoefte aanmeeropleiding.
Datblijktuit een studievandrie
Vlaamseministers.

Bron: Rapport ‘Pers en slachtoEers’

VERMELDING IDENTITEIT VAN SLACHTOFFERS

NAAM INITIALEN
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SlachtoCers zijn na
een ongeval niet bezig
met demedia, maar
demedia wel met hen.

DIRECTEUR STEUNPUNT

ALGEMEENWELZIJNSWERK

LUdO SERRIEN

Naar aanleiding vandeWorld Industrial DesignDay, nu zaterdag, vroegCNN topdesignerswelke gebruiksvoorwerpen van
de voorbije 100 jaarhetmooist zijn vormgegeven. ‘Usual suspects’ zoals deMac-computer (linksonder)uit 1984of deVespa
vanPiaggio (rechts inhetmidden) figurerenopde lijst. Maarookderoltrap(rechtsonder)wordtgeroemd. ‘Hijbracht leven
in de architectuurwereld’, meent de Nederlandse designer Daan Roosegaarde. Nog op de lijst: het Ford-model T (links-
boven), de Bang&Olufsen 2400-hifi-keten uit 1979 (centraal onderaan) endeAirbusA380uit 2005 (rechtsboven).

KLACHTEN
VAN
JOURNALISTEN
- Sommige regels uit de de-

ontologische code bieden

onvoldoende houvast. ‘Is

een meisje dat op zaterdag-

avond dood wordt gereden

omdat ze zonder licht reed

(...) maatschappelijk relevant

genoeg om haar foto in de

krant te zetten? Dat leert die

regel mij niet.’

- Gebrek aan deontologische

opleiding en bijscholing.

‘Als we een perskaart heb-

ben waar een zekere verant-

woordelijkheid tegenover

staat, waarom dan niet in ruil

voor die perskaart drie

dagen opleiding volgen?’

- Collega’s die buiten de lijn-

tjes kleuren, worden zelden

echt bestraft.

- Ook voor ons is dit werk

emotioneel erg belastend.

- Onder druk van bovenaf en

van concurrenten worden

vaak grenzen verlegd. Eind-

redacties willen sensationele

titels en foto’s. ‘Het bloed

moet van de pagina’s lopen

(...) Dan zijn ze content.’

- We vrezen dat (bij een

volgende ramp) opnieuw

fouten gemaakt worden.

KLACHTEN
VAN
SLACHTOFFERS
- De pers is vaak sneller op

de hoogte dan wijzelf. Een

nabestaande van een

verkeersslachtoffer: ‘Nog

voordat ik bij mijn zus was,

zelfs voor ze mij gebeld had,

stond het al online. Met

close-ups van de inhoud van

de wagen.’

- De timing van journalisten

is vaak heel ongelukkig.

- Journalisten moeten meer

informatie geven over hoe

ze te werk gaan. ‘Het zou

goed zijn mochten ze de

mensen een beetje beter in-

lichten (...) Ik wist niet dat ze

toestemming moesten vra-

gen voor de foto.’

- We willen duidelijke afspra-

kenmaken die ook worden

nageleefd.

- De klachtenprocedure bij

de Raad voor de Journalis-

tiek is te weinig bekend. En

er zijn vragen bij de objecti-

viteit van zelfregulering: ‘Als

ik zou weten dat in die Raad

ook een aantal externen zit-

ten, zou ik de uitspraak

geloofwaardiger vinden.’

- Journalisten moeten

oprecht zijn over hun

bedoelingen. ‘Geen valse

tranen aub.’

Cultuur
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SELECT

Na een burgeroorlog van 50 jaar

met 3,5 miljoen slachtoffers werd

op 9 juli 2011 de Republiek van

Zuid-Sudan opgericht. De docu-

mentaire ‘State Builders’ toont de

voorbereiding op de onafhanke-

lijkheid. De reportage volgt de

twee hoofdrolspelers op de voet:

Lise Grand van de Verenigde

Naties in Zuid-Sudan en haar

belangrijkste contactpersoon in

de nieuwe regering, vicepresident

Riek Machar. Zij moesten de

jonge democratie en een functio-

nele overheid vormgeven. Simpel

was dat niet. Op de dag van de

onafhankelijkheid had Zuid-Sudan

een vlag, een volkslied, een

hoofdstad en zijn eerste presi-

dent, Salva Kiir. Maar het echte

werk moest dan nog beginnen:

grenzen instellen, een grondwet

maken, een leger en gerechtelijk

systeem vormen, inkomsten uit

de olieproductie en inkomsten-

belasting innen - alle fundamen-

tele elementen waaruit een staat

is opgebouwd. Het was een lang

proces.

Televisie

ZUID-SUDAN

NED2, 22.45

In Oostende begint vandaag het

vierdaagse festival ‘Klassiek aan

Zee’, een organisatie van het Wil-

lemsfonds. Alle concerten vinden

plaats in De Grote Post. De Wit-

Russische pianist Timur Serge-

yenia is de centrale figuur van het

festival. Vanavond bijt hij de spits

af met een recital. In een geva-

rieerd programma speelt hij werk

van onder meer Beethoven, Cho-

pin en Schubert. Morgen bege-

leidt de pianist jonge cello- en

vioolpianisten. Vrijdag speelt hij

samenmet de Vlaamse tenor

Zeger Vandersteene in een

Schumann-programma.

www.willemsfondsoostende.be

Podium

KLASSIEK AAN ZEE

OOSTENDE, 10-14 JULI

In het Antwerpse openlucht-

museumMiddelheim loopt de

kleine maar mooie groepsten-

toonstelling ‘Mijn kleine paradijs’.

Ze vindt plaats in de voormalige

Hortiflora, die vorig jaar aan het

museumwerd toegevoegd. De

expo werd samengesteld door

Hans Op de Beeck en Sara

Weyns. Op de Beeck is een van

de zeven kunstenaars die expo-

seren. Hij maakte ‘Writer’s Island’,

dat een paradijselijke werkplaats

van een schrijver voorstelt. De

bekendste andere kunstenaars

zijn John Cale, vooral bekend als

muzikant, en Leon Vranken.

www.middelheimmuseum.be

Expo

MIJN KLEINE PARADIJS

MIDDELHEIMPARK, ANTWERPEN

NIEUWE BAROKSITE

Minister van Cultuur Joke Schau-
vliege en de vzwVlaamseKunst-
collectie hebben gisteren de site
www.barokinvlaanderen.be bo-
venhet doopvont gehouden. De
site bundelt beelden en info van
de barokcollecties vanVlaamse
musea en kerken.Het gaat om
werken vanRubens (foto), Van
Dyck en 24 andere kunstenaars.

HetvernieuwdeMemorialMuseum
Passchendaele 1917 in Zonnebeke
opent zaterdag, een jaar later dan
voorzien, opnieuwde deuren voor
hetgrotepubliek.Devertraging is te
wijten aan vochtproblemen in de
funderingen. Het museum wil de
bezoekers uitleggen hoe het leven
in de loopgraven tijdens de Eerste
Wereldoorlog was. De nadruk ligt
op het verhaal van de Britten,
Nieuw-Zeelanders, Australiërs en
Canadezen,maarer isookaandacht
voor de Duitse soldaten. Voor de
vernieuwing trok het museum
60.000à70.000bezoekersper jaar.
Er wordt nu gemikt op 80.000. De
renovatie van het museum kostte
3miljoen euro.

MuseumPassendale
met jaarvertraging
opnieuwopen
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RUBEN NOLLET

O
p 1 juni 2007 sloeg de be-
manning van het Deense
vrachtschip MV Danica
Whitedeschrikomhethart.
15 Somalische piraten met
machinegeweren stapten

aan boord. Daarna volgden 83 dagen van
onderhandelen, die pas eindigden toen de
Deense rederij H. Folmer & Co 1,5 miljoen
dollar losgeld dropte. In de ogen van de
Deense regisseur Tobias Lindholmwas het
gesnedenbrood voor een strak drama.
Vorig jaar later ging ‘Kapringen’ in pre-

mière ophet festival vanVenetië. De film is
het verhaal van een vrachtschip dat over-
meesterd wordt door Somalische kapers,
waarna we afwisselend aan boord van het
vaartuigenindekantorenvanderederij vol-
gen hoe de spanning bij de bemannings-
leden(metdekokals focus) stijgt enhoede
piraten en de bedrijfsleiding over het los-
geldonderhandelen. Belangrijk: deMVRo-
zen, het schip uit de film, werd een paar
maandenvoordeDanicaWhite in2007ook

gekaapt. Enomhetgeheelnogrealistischer
temaken bevolkte Lindholm zijn filmmet
personages en figuranten die zo’n kaping
meegemaakthaddenendraaidehij de film
in een gebiedwaar piraten rondzwerven.
‘Dat was niet zonder risico’s. Maar we

haddengewapende lijfwachtenbij.Weheb-
ben allemogelijke veiligheidsmaatregelen
genomen. Ikdenkdatde filmniet zokrach-
tigwasgewordenalsdeacteursdesfeerniet
zelf aanden lijvehaddenmoetenondervin-
den. Somsmoet je jenekuitsteken.Dat kon
ik doen door te draaien op de plaats waar
het allemaal echt gebeurt. Daarmee stap ik
in de voetsporen van journalisten endocu-
mentairemakers, die voortdurenddergelij-
ke risico’s nemen.’
Sinds 2007 is Lindholms carrière knap

vande grond gekomen.Hij draaide het ge-
vangenisdrama ‘R’, schreefmeeaanhet sce-
nario van twee filmsvanzijnbekende land-
genootThomasVinterberg(‘Submarino’ en
‘Jagten’) en zettemee de lijnen uit voor de
eerste twee seizoenen van de tv-serie ‘Bor-
gen’.Uiteindelijkduurdehet anderhalf jaar
voor Lindholm het gevoel had dat hij vol-

doende research had verricht om ‘Kaprin-
gen’ oppapier te zetten.
Al dat werk voel je in de zin voor detail.

‘Zo’nkaping is veel complexerdan jedenkt.
Inde filmisdeMVRozeneigendomvaneen
Deense rederij,maar ombelastingredenen
vaarthij onderdePanamese vlag.Devracht
behoort toe aan Indiërs, terwijl de beman-
ning uit vijf nationaliteiten bestaat. Wie
draagtdandeverantwoordelijkheidvoorde
afhandeling vande gijzeling?’

Emotie
Omdieredenbesteedt ‘Kapringen’ evenveel
aandacht aan de CEO vande rederij als aan
de gijzelaars op het schip. De onderhande-
lingen vergen veel geduld en koelbloedig-
heid, wat verklaart waarom gijzelings-
expertsaanradendie taak toe tevertrouwen
aaneenprofessioneleonderhandelaar. Inde
film staat de CEO er echter op het zelf te
doen,wat niet altijd de juiste keuze is.
‘Het isnietongewoondatCEO’sde touw-

tjes inhandennemen’,zegtLindholm. ‘Ikben
gaanpratenmet eenaantal kopstukkenvan
rederijendie eenkapingmeegemaakt heb-
ben. Diewilden allemaal de verantwoorde-
lijkheid op zichnemen. Ze zijnhet gewoon
dathethun job is. Eengijzeling is echter iets
andersdaneenzakelijkeonderhandeling. Je
mag vooral je emoties niet latenmeespelen
of je verliest de controleoverde situatie.’
In ‘Kapringen’wordtdedrukopdeduur

te veel voor deCEO,waardoor hij plots heel
menselijkwordt.HetwasnietLindholmsbe-
doeling iets zeggen over bedrijfsleiders in
hetalgemeen. ‘Toenikeenkindwas,zeimijn
moedermealtijddat rijkemensenhungeld
stelen vanarmemensen’, lachthij. ‘Maarop
mijntiendeontdekte ikdatdevadervaneen
rijk vriendje een heel lieve man was. Toen
snapte ik datmijnmoedermeniet het hele
verhaal vertelde. In de filmwil ik enkel een
professionele zakenman tonendie terecht-
komt in water dat veel dieper blijkt te zijn
danhij had gedacht.’
‘Kapringen’ komt deze week

in de bioscoopzalen.

In de Deense film ‘Kapringen’ spelen naast de acteur Pilou Asbæk ook heel wat mensenmee die ooit een gijzeling hebbenmeegemaakt. © NORDISK

Voor zijn indringendegijzelingsdrama ‘Kapringen’ gingde
Deense regisseurTobias Lindholmopzoeknaarpuur rea-
lisme.Ookalmoesthij daar veiligheidsrisico’s voornemen.

Directeur
Bolsjoj-
theater
ontslagen

KOEN VAN BOXEM

Russischminister van Cultuur Vladimir
Medinskikondigdegisterenopeenpers-
conferentiehetontslagvan Iksanovaan.
Hij stond sinds 2000 aanhet hoofd van
het Moskouse balletgezelschap. Zoals
datmet dergelijke ontslagen gaat, werd
dedirecteurdoorallerlei sprekersgepre-
zen voor zijn beleid van de voorbije
13 jaar. Iksanov zelf zei niets en zat erbij
als een boermet kiespijn.
Zijn termijn liep tot oktober 2014.De

verwachtingwas dat hij het wel zo lang
zou uitzingen. In dat perspectief komt
zijn vertrek als een verrassing.Medinski
noemde als reden voor het ontslag ‘de
moeilijke situatie’ waarin het cultuur-
huis zich bevindt. Sinds januari sukkelt
hetBolsjojtheatervanheteneschandaal
in het andere. Op 17 januari werd artis-
tiek directeur Sergei Filin, niet bepaald
een vriend van Iksanov, vlak bij zijn ap-
partement inMoskou aangevallenmet
eenbijtendzuur.Hij liep zwarewonden
aan zijn ogen op en is zo goed als blind.
Tweemaanden later raakte bekend dat
desterdanserPavelDmitrichenkodeop-
dracht voordeaanslaghadgegeven.Hij
kon het niet verkroppen dat zijn vrien-
dinAnzhelikaVorontsovageengroterol-
len in het Bolsjoj kreeg.
Vorigemaandwerd een andere ster-

danser, Nikolai Tsiskaridze, ontslagen.
Hij was het niet eens met de manier
waaropde directie omgingmet de aan-
slagopFilin. Zijnontslag leiddezelfs tot
tweekleinebetogingenvan fans inMos-
kou. En vorige week kreeg Iksanov het
aandestokmetSvetlanaZakharova, een
van de wereldsterren van het ballet. Ze
liep boos weg van de repetities toen ze
vernamdat ze niet tot de eerste cast be-
hoorde van het ballet ‘EugeneOnegin’.
‘Hij heeft zijn eigen graf gegraven’, rea-
geerde de primadonna gisteren.
IksanovwordtopgevolgddoorVladi-

mir Urin, de directeur van het Stani-
slavskyenNemirovichTheater.Hijheeft
ervaringmet schandalen. In2005 leidde
hijhet theaterdooreenmoeilijkeperio-
de toen zijn artistiek directeur in Praag
doodwerd aangetroffen. Vermoord.

Anatoly Iksanov. © IMAGEGLOBE

Anatoly Iksanov, de directeur van
het vermaarde Bolsjojtheater, heeft
de schandalen vande voorbijemaan-
denniet overleefd. Hij werd gisteren
de laanuitgestuurd.

Descheepskok,
deCEOendekapers

KORT
Het Deense filmdrama ‘Kapringen’

inspireert zich op echte scheeps-

kapingen.

Regisseur Tobias Lindholm ging

onder meer draaien in een gebied

waar piraten nog steeds actief zijn.

Die zin voor realisme maakt de film

bijzonder geloofwaardig.

Een gijzeling afhandelen
is helemaal anders dan een
zakelijke onderhandeling.


