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1. INLEIDING  

e derde wereld lijkt selectief vergeten zoals oud-minister Pronk dat zo mooi 

verwoordt.1 Over derde wereldlanden wordt weinig bericht in televisiejournaals. Alleen 

als het consequenties heeft voor de westerse wereld of als er een ramp heeft 

plaatsgevonden worden we overspoeld met berichtgevingen. Denk maar eens aan het beeld van 

Afrika, dat gekenmerkt is door een hongerig kind. Azië is alleen in het journaal als het een 

bedreiging vormt voor de westerse economie, andere derde wereldlanden zijn slechts in het 

nieuws als er een humanitaire ramp heeft plaatsgevonden.2  

De laatste maanden is Pakistan veel in het NOS journaal. Overstromingen hebben grote 

delen van het land verwoest. Huizen en gewassen zijn weggespoeld, waardoor mensen geen 

onderdak, voedsel of schoon water meer hebben. In één klap is het leven van miljoenen 

mensen veranderd; hun toekomst zal nooit meer hetzelfde zijn.3 Een van de ergste 

overstromingen in Pakistan vond plaats in 1970. Een vloedgolf overstroomde het land, vier 

eilanden in de Delta spoelden weg en het hele land had te kampen met ernstige 

overstromingen.4 Hiervan is toen der tijd ook verslag gedaan in het NOS journaal op televisie en 

in bioscopen, het nieuwsmedium van die tijd.  

Op de NOS nieuwsitems over de overstromingen in Pakistan uit 2010 is veel commentaar 

geleverd: de emotie en ervaringen krijgen de aandacht waardoor feiten en achtergronden niet 

aan bod komen. Dit lijkt veroorzaakt door framing: media bepalen welke onderwerpen aan bod 

komen en hoe deze worden gepresenteerd. De interpretatie van de kijker wordt hierdoor 

beïnvloedt.5 Deze twee effecten van framing kunnen als gevolg hebben dat de items over de 

overstromingen de vorm van een media event krijgen. De overstromingen zijn een event op 

zich, het is een angstaanjagende natuurramp. Door de media-aandacht, kijken grote groepen 

mensen naar het verslag over de gebeurtenis en spreken ze erover. Ze zijn in rep en roer, er 

moet actie gevoerd worden om de slachtoffers te helpen.6 Denk maar eens aan de aanslagen op 

9/11, een voorbeeld van een media event. 

De nieuwsitems over de overstromingen in Pakistan in 1970 hebben voor zover bekend 

geen kritiek opgeleverd. Ik vraag me daarom af hoe de overstromingen in Pakistan toen zijn 

gepresenteerd en wat het verschil is met de fragmenten uit 2010. Is de invalshoek veranderd, 

de hoeveelheid aandacht, de beelden, het commentaar enz.? Met andere woorden, is de 

berichtgeving veranderd? Hierbij concentreer ik mij op zowel beeld als tekst, omdat tekst de 

basis vormt maar altijd is verweven met beeld in nieuwsitems op televisie of in bioscopen. Door 

de toegenomen technische mogelijkheden is het begrijpelijk dat de berichtgeving is veranderd. 

Maar dat is niet de kern van dit onderzoek, framing en media event vormen de basis, in 

hoofdstuk vier worden deze begrippen uitgelegd.  

                                                           
1 Vries, de F. "De Derde Wereld valt nauwelijks meer aan de man brengen." [1992] Trouw- Home page - 09-09-
2010. http://www.trouw.nl/krantenarchief/1992/01/18/2696524/De_Derde_Wereld_valt 
_nauwelijks_meer_aan_de_man_brengen.html  
2 Vries, de F. 
3 “Dodental overstromingen in Pakistan stijgt.” [2010] NOS- Home page – 10-10-2010. 
http://nos.nl/artikel/175656-dodental-overstromingen-pakistan-stijgt.html 
4 “Dodental cycloon in Gangesdelta al 40.000.” NRC Handelsblad, 16-11-1970. 
5 Boer, C. de en S. Brennecke. Media en Publiek. Amsterdam: Boom, 2003: 123. 
6 Dayan, D. en E. Katz. Media events: the live broadcasting of history. Cambridge: Harvard U.P, 1992: 1-2. 
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De verandering van nieuwsuitzendingen is door de jaren heen vaak onderzocht. Maar naar 

de verandering van berichtgevingen over rampen in derde wereldlanden is nauwelijks onderzoek 

gedaan. Het is van belang dit te onderzoeken omdat derde wereldlanden een specifieke casus 

zijn en de berichtgeving van rampen in die landen hedendaags veel in opspraak is. De 

uitkomsten kunnen zodoende bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de 

verslaggeving in journaals. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is dan ook: 

 

Welke veranderingen zijn er opgetreden in de berichtgeving over rampen in derde wereldlanden 

met als casestudie de overstromingen in Pakistan in 1970 en 2010? 

 

De verwachting is dat de berichtgeving over rampen in derde wereldlanden is veranderd. Media 

zijn in de loop der jaren steeds meer bij het 'populaire' aangesloten. Nieuwszenders houden zich 

niet alleen meer bezig met het objectief overbrengen van nieuws, ze zijn sensationeler 

geworden omdat kijkers aangesproken willen worden. De inhoud zal daarom 'ernstiger' zijn. 

Daarnaast zullen de presentatoren meer op de persoon spelen.7 

De nieuwsitems van het NOS journaal over de overstromingen in Pakistan in 1970 en 2010 

worden onderzocht voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Daarnaast wordt het 

nieuwsitem onderzocht dat in 1970 in de bioscoop heeft gedraaid over de overstromingen in 

Pakistan. Hiervoor is gekozen omdat veel mensen in 1970 niet beschikten over televisie. 

Nieuwsuitzendingen bekeken ze in de bioscoop. Bovendien zijn er maar twee NOS nieuwsitems 

over de overstromingen bewaard gebleven. De kwaliteit hiervan is matig, omdat het geluid niet 

meer te horen is. Het bioscoopitem is daarentegen van goede kwaliteit.8 

 De nieuwsitems van de eerste zeven dagen na de overstromingen in Pakistan in 2010 

worden onderzocht omdat deze de toon zetten. Daarbij kan op deze manier een diepgaande 

analyse plaatsvinden. Voor de berichtgeving uit 2010 wordt het achtuurjournaal van de NOS 

onderzocht. Hiervoor is gekozen omdat 53% van de bevolking het NOS journaal beschouwt als 

meest betrouwbaar. Bovendien kijken de meeste mensen (twee miljoen) naar het achtuur 

journaal van de NOS.9  

Het materiaal dat wordt gebruikt voor de verslaggeving van de overstromingen in 1970 

komt uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG). Bij de 

uitzending uit 1970 is niet voor één periode gekozen omdat er maar twee NOS nieuwsitems en 

één item uit de bioscoop bewaard zijn gebleven waarvan de data ontbreken. Hierbij is ook geen 

keuze gemaakt voor het tijdstip omdat de NOS  en bioscopen eenmaal per dag uitzonden. Het 

beeldmateriaal wordt geanalyseerd met de narratieve analyse. Voor deze methode is gekozen 

omdat de berichtgeving van de overstromingen wordt verteld in verhalen om samenhang te 

creëren en het begrijpelijk te maken (in hoofdstuk 5 wordt dit verder uitgelegd). 

Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. Als eerste worden de overstromingen van 1970 en 

2010 beschreven, gevolgd door nogmaals de onderzoeksvraag die wordt uitgebreid met 

                                                           
7 Dahlgren, P. Television and the public sphere: citizenship, Democracy and the Media. London: Sage publications, 
1995: 46-53. 
8 “Zenders in de meting.” [2010] Kijkonderzoek- Home Page - 01-10-2010 http://www.kijkonderzoek.nl/algemene-
teksten/algemeen/zenders-in-de-meting.html 
9 Kijkonderzoek. 
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deelvragen. De theoretische begrippen framing en media event, het fundament van dit 

onderzoek, worden uitgelegd in het theoretisch kader en de methode de narratieve analyse 

wordt beschreven in het daarop volgende hoofdstuk. Tot slot vindt een uitgebreide analyse 

plaats, deze leidt tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag; de conclusie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

2. DE OVERSTROMINGEN 

Pakistan heeft een regenseizoen waardoor in dat seizoen één derde van het land onder water 

staat. In, maar ook buiten het regenseizoen komen overstromingen geregeld voor, ze ontstaan 

door cyclonen of moessonregens in de Himalaya en zijn voorgebergten. Niet elk jaar zijn de 

overstromingen even heftig, ze kunnen er ook voor zorgen dat de grond weer vruchtbaar 

genoeg is om rijst op te verbouwen.10 

 

2.1 DE OVERSTROMINGEN IN PAKISTAN IN 1970 

Op 13 november 1970 woedde er een cycloon in Pakistan met afgrijselijke gevolgen. Een 

vloedgolf overstroomde het land, vier eilanden in de Delta spoelden weg en het hele land had te 

kampen met ernstige overstromingen. Driehonderdduizend doden waren het gevolg van deze 

immense ramp.11 Dit komt gedeeltelijk door de ernstige overbevolking in Pakistan. Voor 

arbeiders was geen plek meer op het vasteland, ze verhuisden naar eilandjes in het zuiden 

(Delta) om rijst te verbouwen. Daar waren geen scholen, artsen, dijken of politieke 

beschermingen. Doordat de eilandbewoners het zonder deze beschermingen moesten stellen 

zijn veel mensen omgekomen.12  

 Na de ramp kwam de hulpverlening ter plaatse moeilijk opgang. Delen van Pakistan 

waren buitengesloten en daardoor moeilijk bereikbaar. Helikopters uit verschillende landen 

dropten waar mogelijk, voedselpakketten. In Nederland opende het Rode Kruis een gironummer 

voor de slachtoffers. En twee weken na de ramp waren kerkgebouwen en gemeentehuizen de 

hele dag open om giften in ontvangst te nemen, radio en televisie kondigden deze actie aan.13  

 

2.2 DE OVERSTROMINGEN IN PAKISTAN IN 2010 

Door de hevige moessonregens in juli 2010 in Pakistan heeft het land sinds 1 augustus te 

kampen met zware overstromingen.14 Twintig miljoen mensen zijn direct getroffen door de 

overstromingen en nog eens vijftienhonderd mensen zijn omgekomen. De slachtoffers van de 

overstromingen leven onder barre omstandigheden. Huizen en gewassen zijn weggespoeld 

waardoor de slachtoffers geen onderdak, voedsel of schoon water meer hebben.15 De kans op 

een „tweede golf van doden‟ is hierdoor zeer groot.16 

Reddingswerkers hadden grote moeite het getroffen gebied te bereiken. Vele delen van 

het land waren afgesloten en communicatielijnen afgesneden.17 Drieënhalve week na de ramp is 

in Nederland een actie geweest op televisie en radio om geld in te zamelen voor Pakistan. Elke 

zender heeft hier op zijn eigen manier aandacht aan besteed.18 

 

                                                           
10 “Er is verbetering zichtbaar, er is dus hoop voor Bangladesh.” NRC Handelsblad, 17-05-1991. 
11 “Dodental cycloon in Gangesdelta al 40.000.” NRC Handelsblad, 16-11-1970.   
12 NRC Handelsblad 
13 “Vrijdagavond inzamelingsactie voor Oost-Pakistan.” NRC Handelsblad, 25-11-1970. 
14 “Overstromingen Pakistan eisen als 800 levens.” NRC Handelsblad- Home Page - 20-09-2010 
http://www.nrc.nl/buitenland/article2592362.ece/Overstromingen_Pakistan_eisen_al_800_levens 
15 “VN zeggen meer hulpgeld toe aan Pakistan.” NRC Handelsblad- Home Page - 20-09-2010 
http://www.nrc.nl/buitenland/article2605598.ece/VN_zeggen_meer_hulpgeld_toe_aan_Pakistan 
16 “Pakistan heeft 450 miljoen nodig.” NRC Handelsblad- Home Page - 20-09-2010 
http://www.nrc.nl/buitenland/article2600006.ece/Pakistan_heeft_450_miljoen_dollar_nodig 
17 NRC Handelsblad. 
18  “Toch tv-actie voor Pakistan.” NRC Handelsblad- Home Page - 20-09-2010 
http://www.nrc.nl/binnenland/article2605948.ece/Toch_tv-actie_voor_Pakistan 

http://www.nrc.nl/buitenland/article2605598.ece/VN_zeggen_meer_hulpgeld_toe_aan_Pakistan
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3. DE ONDERZOEKSVRAAG MET DEELVRAGEN 

Dit onderzoek richt zich op de verandering in de berichtgeving over rampen in derde 

wereldlanden. Centraal hierbij staan de overstromingen in Pakistan in 1970 en 2010. 

 

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: 

 

Welke veranderingen zijn er opgetreden in de berichtgeving over rampen in derde wereldlanden 

met als casestudie de overstromingen in Pakistan in 1970 en 2010? 

 

De deelvragen in dit onderzoek zijn: 

 Bij de overstromingen in 1970 

1) Hoe zijn de overstromingen in 1970 verbeeld? 

2) Welke boodschap komt naar voren in de nieuwsitems uit 1970? 

3) Hoe zijn de nieuwsitems uit 1970 geframed? 

4) Welke elementen hebben de nieuwsitems uit 1970 van media event? 

 

 Bij de overstromingen in 2010? 

1) Hoe zijn de overstromingen in 2010 verbeeld? 

2) Welke boodschap komt naar voren in de nieuwsitems uit 2010? 

3) Hoe zijn de nieuwsitems uit 2010 geframed? 

4) Welke elementen hebben de nieuwsitems uit 2010 van media event? 

 

Voor de eerste deelvraag is gekozen omdat deze een totaal beeld geeft van de overstromingen. 

Bij het beantwoorden van deze vraag worden alle aspecten van de nieuwsitems bestudeerd. In 

de eerste plaats worden de overstromingen kort beschreven. Daarna worden de presentatoren 

en Pakistanen die in beeld zijn en te horen zijn besproken, gevolg door de beelden en de 

(achtergrond) geluiden die te horen zijn. 

 De tweede deelvraag legt de narratieve structuur blootlegt. Middels een verhaal zijn de 

overstromingen verteld, in dit verhaal zit een boodschap verwerkt zowel een expliciete als 

impliciete. De derde deelvraag richt zich op de manier waarop de nieuwsitems zijn 

gepresenteerd en hoe de kijker deze interpreteert. Deze twee vragen gaan dieper in op de 

items, daardoor kan het doel achterhaald worden. In de laatste deelvraag wordt aan de hand 

van de theorie over media event bestudeerd welke kenmerken de nieuwsitems van dit begrip 

hebben.  
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4. DE THEORIE 

Media zijn in de loop der jaren veranderd. De veranderingen die zijn opgetreden vanaf 1970 tot 

en met 2010 worden hieronder het eerst beschreven. Het is van belang dit duidelijk te hebben 

omdat technische veranderingen er in de eerste plaats voor hebben gezorgd dat de 

berichtgeving van nieuwsitems is veranderd. Maar het accent in dit onderzoek ligt op framing en 

media event. Om veranderingen in berichtgeving daarmee in verband te brengen moet als 

eerste uitgesloten worden dat het enkel technische veranderingen zijn.  

 Nadat de veranderingen in de media zijn beschreven wordt framing uitgelegd. Framing 

is van invloed op hoe een onderwerp wordt gepresenteerd in de media. Het kan er voor zorgen 

dat een gebeurtenis een media event wordt. Wat deze begrippen inhouden en hoe deze 

begrippen met elkaar verband houden wordt in de paragraven 4.2 en 4.3 uitgelegd. 

 

 

4.1 DE GLOBALISERING EN MEDIA 

Sinds 1970 zijn veel veranderingen opgetreden in berichtgevingen van nieuwsitems. Het proces 

van globalisering heeft zijn intrede gedaan. Het World Wide Web staat tegenwoordig centraal in 

de maatschappij. Dit is veroorzaakt door de nieuwe mogelijkheden die het bied. Teksten kunnen 

bijvoorbeeld hypertekstueel gelezen worden, e-mails kunnen verstuurd worden, informatie 

vanuit en over de wereld kan iedereen raadplegen, het nieuws is vierentwintig uur per dag up to 

date en er zijn nog veel meer mogelijkheden.19 Kortom, er is veel meer informatie beschikbaar. 

De informatievoorziening is veel sneller en documenten zoals beelden, nieuws enz. kunnen snel 

en gemakkelijk uitgewisseld worden.20  

McLuhan stelt dat de techniek richtinggevend is bij bovenstaande ontwikkelingen. Deze 

opvatting brengt veel kritiek met zich mee. Volgens Raymond Williams moet het handelen en 

denken van individuen en groepen bestudeerd worden om veranderingen te begrijpen. In dit 

onderzoek staat de opvatting van McLuhan centraal omdat veel technische ontwikkelingen zijn 

ingebed in de maatschappij, waardoor ze nieuwe ontwikkelingen bepaald hebben.21  

De maatschappij is volgens McLuhan veranderd door het gebruik van nieuwe technologieën. 

Hij stelt dat media werken op het niveau van zintuigen, hierdoor beïnvloeden ze onze manier 

van denken. Dit is een hele andere benadering van communicatiewetenschap, omdat hij betoogt 

dat media grote invloed kunnen uitoefenen op de samenleving. Dit wordt nog duidelijker door 

de revolutionaire invalshoek van McLuhan met betrekking tot het medium. Het medium, 

beschrijft McLuhan, leidt een eigen leven en geeft door zijn eigenschappen en mogelijkheden de 

samenlevingen vorm.22 Hoe media de samenleving vorm geeft wordt hieronder uitgelegd met 

het begrip framing.  

 

 

 

                                                           
19 Lister, M. et. al. New media: a critical introduction. Londen: Routledge, 2003: 10-13. 
20 Gorman, L. en. D. Maclean. Media and society into the 21ste century: a historical introduction. Chichester, West 
Syssex: Wiley-Blackwell, 2009: 202-206. 
21 Lister, M. et. al: 72-75. 
22 Boer, C. de en S. Brennecke: 89-91.  
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4.2 DE MEDIA BEÏNVLOEDEN HET PUBLIEK 

Framing legt een relatie tussen media en maatschappij. Media kunnen het publiek beïnvloeden, 

maar de mate waarin dit gebeurd staat altijd ter discussie. De driehoeksrelatie die bestaat 

tussen maatschappij, media en publiek wordt hierbij aangehaald en speelt een grote rol bij 

framing. Kortweg houdt framing in: de wijze waarop een onderwerp wordt gepresenteerd in de 

media is van invloed op de interpretatie van het publiek. Hieronder wordt dit uitgelegd.23  

Selectie, organisatie en presentatie zijn de eerste stappen binnen het framingsproces. 

Het framingsproces kan worden ingedeeld in framebuilding en framesetting. Framebuilding 

bestaat uit framing door interne en externe factoren, waardoor een onderwerp wordt 

gepresenteerd en in een bepaald perspectief wordt gezet. Interne factoren zijn bijvoorbeeld de 

waarden en normen van de journalist, externe factoren kunnen bijvoorbeeld politiek, 

belanghebbende of voorlichters zijn. Framesetting bestaat uit framingseffecten, het publiek 

wordt beïnvloed. Dit heeft effect op het gedrag, de attitude en informatieverwerking van het 

publiek en invloed op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Op individueel vlak leidt 

framesetting ertoe dat de attitude over een onderwerp veranderd. Op maatschappelijk vlak 

kunnen de frames sociale processen beïnvloeden zoals politiek, beleid of collectiefgedrag.24  

Agendasetting gaat in tegenstelling tot framing er niet vanuit dat media door 

gedragsverandering van invloed zijn op de maatschappij.25 Agendasetting beschrijft dat media 

geen effect hebben op wat mensen denken, maar waarover mensen denken. Media bepalen 

namelijk de onderwerpen waarover mensen nadenken en een opinie vormen.26 Agendasetting 

kan wel indirect van invloed zijn op de mening van het publiek. Doordat mensen meer of minder 

geconfronteerd worden met het onderwerp, gaan ze erover nadenken. Hierdoor kan de 

opvatting van de kijker sterker worden, dit kan zowel positief als negatief zijn.27 

Volgens de Boer en Brennecke bepalen media dus over welke onderwerpen men denkt 

(agendasetting) en op welke manier men hierover denkt (framing). De manier waarop een 

onderwerp door de media wordt belicht, bepaald hoe het publiek het onderwerp definieert. Dit 

kan ertoe leiden dat de perceptie van het publiek door framing wordt beïnvloed, waardoor de 

attitude over een onderwerp veranderd.28 Dayan en Katz hebben het ook over framing maar 

dan in combinatie met tekst. De formulering van een zin zowel geschreven als gesproken, kan 

van invloed zijn op de manier waarop iemand de tekst ontvangt en begrijpt. Simpelweg een 

negatieve of positieve formulering brengt al een ander effect met zich mee. Het principe van 

een halfvol glas of een halfleeg glas wordt hierbij vaak gebruikt als voorbeeld.29 

 

Uit bovenstaande is op te maken dat media invloedrijk zijn. De Boer en Brennecke vatten dit 

samen onder de term „almacht van de mediatheorie‟. Zij stellen hierbij dat de onderwerpen die 

in de media worden besproken niet noodzakelijk de werkelijkheid bevatten.30 Doordat de media 

                                                           
23 Boer, C. de en S. Brennecke: 202. 
24 Boer, C. de en S. Brennecke: 207. 
25 Boer, C. de en S. Brennecke: 201. 
26 Boer, C. de en S. Brennecke: 180-181. 
27 Boer, C. de en S. Brennecke: 201. 
28 Boer, C. de en S. Brennecke: 201, 210. 
29 Dayan, D. en E. Katz: 178-183. 
30 Boer, C. de en S. Brennecke: 16-17. 
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zo invloedrijk zijn en ze de presentatie van het onderwerp en de interpretatie van het publiek 

kunnen bepalen, kunnen ze ervoor zorgen dat een gebeurtenis een media event wordt. Dit 

gebeurt doordat de Boer en Brennecke veronderstellen dat er een direct verband bestaat tussen 

de inhoud van de boodschap en de invloed daarvan op de ontvanger. De ontvanger neemt 

hierdoor de boodschap in zich op zoals die wordt verzonden.31 

 Op bovenstaand opvatting is kritiek geleverd, omdat het proces niet zo eenvoudig is. Er 

is geen sprake van eenrichtingsverkeer omdat de voorkeuren van het publiek ook een rol 

spelen. Daarnaast kan het publiek een boodschap verschillend interpreteren en niemand kan 

alle informatie in zich opnemen.32 Desalniettemin doen deze feiten geen afbreuk aan het feit dat 

framing ervoor kan zorgen dat een gebeurtenis een media event wordt, omdat alsnog media 

grote macht hebben. Ze zijn verantwoordelijk voor de presentatie en gedeeltelijk de 

interpretatie van het publiek.33 

 

 

4.3  DE RAPPOTAGE VAN EEN MEDIA EVENT 

Katz en Diana hebben de term media event geïntroduceerd. Zij beschrijven media event als een 

gebeurtenis waarvan (live) verslag wordt gedaan op televisie. Iedereen kan zodoende het event 

met elkaar beschouwen, familism34 Een media event kan elk onderwerp bevatten van sport tot 

een ramp en van politiek tot een festiviteit. Om van een media event te spreken is het van 

belang dat drie kenmerken samen voorkomen om de gebeurtenis te categoriseren.35 Hieronder 

worden de drie kenmerken uitgelegd met als voorbeeld de ramp op 9/11.36 

In de eerste plaats moet een media event een interruptie van de dagelijkse routine tot 

gevolg hebben. Bij de ramp op 9/11 legden veel mensen het werk neer. Samen keken ze 

televisie waarop ook een interruptie plaatsvond, veel kanalen werkten samen en deden live 

verslag.37 Ten tweede moet de gebeurtenis geboekt staan als historisch, met als voorbeeld de 

ramp op 9/11 kan geconcludeerd worden dat dit zeker het geval is.38  Dit behoeft geen uitleg, 

de ramp op 9/11 zal altijd herinnerd blijven. Tot slot moet de gebeurtenis een grote groep 

mensen bereiken. 39 Mensen in de hele wereld zaten op 9/11 aan de buis gekluisterd, ze 

spraken met elkaar over de ramp en tot op de dag van vandaag wordt er nog veel over 

gesproken. 

Peter Vasteman hanteert een ander begrip voor zulke bijzondere gebeurtenissen 

waarvan verslag wordt gedaan, namelijk mediahype. Een mediahype omschrijft hij als:  

                                                           
31 Boer, C. de en S. Brennecke: 17. 
32 Boer, C. de en S. Brennecke: 38. 
33 Boer, C. de en S. Brennecke: 38. 
34 Dayan, D. en E. Katz: 1. 
35 Boer, C. de en S. Brennecke: 10. 
36 De aanslagen op 11 september 2001, aangeduid als 9/11 omvatten een viertal terroristische aanslagen in de VS 
door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen. Twee vliegtuigen boorden zich in de Twin Towers van het World 
Trade Center, een ander in het Pentagon en een vierde stortte neer in de buurt van Shanksville (Pennsylvania). 
Deze terroristische aanslagen worden beschouwd als een van de grootste uit de geschiedenis. Volgens cijfers uit 
februari 2005 kwamen bij de aanslagen 2974 mensen afkomstig uit meer dan 90 landen om het leven. 
37 Dayan, D. en E. Katz: 5-6. 
38 Dayan, D. en E. Katz: 6-7. 
39 Dayan, D. en E. Katz: 8-9. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegtuigkaping
http://nl.wikipedia.org/wiki/Passagiersvliegtuig
http://nl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(New_York)#Twin_Towers
http://nl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(New_York)
http://nl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(New_York)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pentagon_(Verenigde_Staten)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Shanksville
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“snel piekende nieuwsgolf die één gebeurtenis als startpunt heeft en die voor het grootste 

deel het gevolg is van zichzelf versterkende processen bij de nieuwsproductie.”40  

 

Een mediahype wordt veroorzaakt door het bericht van een gebeurtenis waarop alsmaar wordt 

in gehaakt. Dit heeft een negatief aspect omdat er op deze manier maar één perspectief 

getoond wordt. In dit perspectief worden alle mediavormen gegoten. Kijkers nemen dit over en 

verdrukken hun eigen perspectief. Aan de andere kant is er ook een positief aspect. Bij de 

nasleep van rampen kunnen de media dienen als voorlichting of educatie. Juist omdat er maar 

een perspectief getoond wordt.41 

 Mediahype is niet bruikbaar voor dit onderzoek omdat de overstromingen in Pakistan 

een plotselinge ramp is die op zichzelf staat. Andere nieuwsitems worden daarmee niet in 

verband gebracht. Het begrip media event is wel toepasbaar op de berichtgeving van de 

overstromingen in Pakistan omdat het een event op zich is. Het is een rampzalige gebeurtenis, 

en zoals Dayan en Katz beschrijven is het een gebeurtenis/event, die veel media-aandacht met 

zich meebracht.42 

 

In het boek Media Events in a Global Age hebben Cloudry et. al. tien punten uiteengezet waarop 

een media event van vroeger vergeleken kan worden met die van tegenwoordig.43 Voor dit 

onderzoek zijn zeven punten van belang. Journalistic recollection wordt buitenbeschouwing 

gelaten omdat de ramp in 2010 te recent heeft plaatsgevonden. Daarnaast is effects and 

consequences niet van belang omdat dit niets te maken heeft met de berichtgeving.44 Tot slot is 

de hoeveelheid aandacht die aan het event is besteed niet belangrijk omdat het door de 

technische toegenomen mogelijkheden logisch is dat de aandacht is toegenomen.45 

Media events kunnen in de eerste plaats vergeleken worden met de gebeurtenis. Wanneer 

hebben de overstromingen plaatsgevonden, op welke schaal en hoeveel slachtoffers zijn er 

gevallen? Hoe hoger deze drie factoren, hoe meer nieuwswaarde het event heeft.46 Daarnaast is 

het belangrijk de hoeveelheid tijd te bestuderen die er tussen de gebeurtenis en de 

informatievoorziening zit.47 Het begrip Global Village van McLuhan duidt aan dat de wereld qua 

informatievoorziening de vorm van een dorp aanneemt. Het internet is hiervan een goed 

voorbeeld, de wereld is kleiner geworden omdat iedereen veel meer en sneller informatie tot 

zich kan nemen.48  

Hoe de ramp is weergegeven, de reportage is ook belangrijk voor de vergelijking. Op 

televisie zijn hedendaags meer en kwalitatief betere beelden te zien.49 Desondanks is de 

verdeling van correspondenten over de gehele wereld nog steeds scheef; meer dan de helft 

                                                           
40 Vasterman, P.L.M. Mediahypes: mediagestuurde nieuwsgolven. Diss. Amsterdam University, 2004.  
http://dare.uva.nl/document/88165?fid=88165 
41 Vasterman. 
42 Dayan, D. en E. Katz: 5. 
43 Couldry et. al. Media Events  in a Global Age. Londen: Rutledge, 2010: 45-58. 
44 Couldry et. al: 56-59. 
45 Couldry et. al: 50-51. 
46 Couldry et. al: 46-47. 
47 Couldry et. al: 48-49. 
48 Lister, M. et. al: 90. 
49 Couldry et. al: 51-52. 

http://dare.uva.nl/document/88165?fid=88165
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bevindt zich in West-Europa of Noord-Amerika. Hierdoor is ons venster op de wereld zeer 

beperkt.50 

Media events kunnen ook vergeleken worden op de informatievoorziening.51 Nieuws bereikt 

de westerse wereld via de wereldnieuwsagentschappen Reuters of Associated Press (AP). Deze 

beschikken als enige over voldoende technische middelen. Doordat de informatie via één van de 

twee kanalen onze kant opkomt, geven ze een vertekend beeld van de werkelijkheid.52 

Daarnaast bepalen de agentschappen ook het soort informatie.53 Dit wordt bepaald aan de hand 

van hypes, gebeurtenissen met een grote emotionele waarde. Hierdoor is meestal weinig 

bekend over de achtergrond van een gebeurtenis.54 

De hoeveelheid aandacht die een event krijgt is ook van belang voor de vergelijking. Dit is 

afhankelijk van de interesse van de kijker. Zijn er bijvoorbeeld Nederlanders betrokken bij het 

media event of heeft het economische gevolgen voor Nederland (etnocentrische referentie)?55 

Het laatste punt waarop de berichtgevingen vergeleken kunnen worden is de beeldvorming. Hoe 

is het media event weergegeven, welke beelden zijn gebruikt? Beeldvorming wordt gebruikt om 

gebeurtenissen begrijpelijker te maken en/ of te populariseren.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Servaes, J. en C. Tonnaer. De nieuwsmarkt: Vorm en inhoud van de internationale 
berichtgeving. 1992: 15-20. 
51 Couldry et. al: 52. 
52 Servaes, J. en C. Tonnaer. 
53 Couldry et. al: 53. 
54 Walckiers, L. "De media en de Derde Wereld." Massamedia tussen informatie en emotie. Red. Marcel Becker. 
Nijmegen: Valkhof Pers 2000, 1999. 
55 Couldry et. al: 53. 
56 Couldry et. al: 54. 
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5. DE NARRATIEVE ANALYSE 

Met behulp van de narratieve analyse van Vande Berg wordt de onderzoeksvraag beantwoord. 

Narrativiteit verwijst naar de manier waarop samenhang in handelingen en gebeurtenissen 

wordt aangebracht.57 Op deze manier begrijpen mensen een gebeurtenis, anderen en zijn ze 

instaat zelf te vertellen. Fisher verwoordt dit als:  

 

"Human beings constructs their understandings of themselves and their lives, their immediate 

environments, and even worlds outside their direct experience using stories."58 

 

Voor deze methode is gekozen omdat het belangrijk is de ramp als een geheel te analyseren, 

het gehele verhaal. Alleen dan kan een juiste vergelijking gemaakt worden. Als er één aspect 

uitgelicht wordt, kan er een aspect vergeten worden dat misschien in 1970 zeer belangrijk 

was.59  

 De narratieve analyse kan op verschillende manieren gebruikt worden. Bij dit onderzoek 

wordt de Traditional Aristotelian Vocabulary gebruikt omdat deze methode zich richt op rampen. 

Rampen die zich afspelen zonder verteller en waar niemand iets aan kan veranderen. Dit sluit 

goed aan bij de overstromingen in Pakistan. De Traditional Aristotelian Vocabulary methode is 

opgedeeld in tweeën en richt zich op zowel beeld als tekst. Het eerst gedeelte richt zich op de 

inhoud van de ramp en het tweede gedeelte op de bindmiddelen, de manier waarop de ramp 

overgebracht wordt. 

 

•  De inhoud 

De inhoud van de ramp bestaat in de eerste plaats uit het plot of wel het discours (het 

handelen van mensen en commentator(en) naar aanleiding van de gebeurtenis). De 

presentator is van belang bij het overbrengen van de ramp; wat zegt hij/zij en wat zijn de 

handelingen die worden verricht. Uiteindelijk leidt dit tot de boodschap van het fragment 

ofwel het thema en de onderliggende gedachte. 60 

•  De bindmiddelen 

Aan de hand van de bindmiddelen wordt ook bepaald hoe de berichtgeving van de rampen 

is veranderd. De presentator is een centraal punt, daarom is het van belang te letten op 

zijn taalgebruik en performance ten overstaande van de omgeving. Daarbij is het ook 

noodzakelijk aandacht te besteden aan omgevingsgeluiden, achtergrondmuziek en andere 

geluiden naast de spraak van de presentatoren. Tot slot wordt het spektakel in de 

uitzending bestudeerd. 61 

 

 

 

 

                                                           
57 Vande Berg, L. et. al. Critical approaches to Television. Boston: Allyn & Bacon, 2003: 198. 
58 Vande Berg, L. et. al. 
59 Vande Berg, L. et. al. 
60 Vande Berg, L. et. al. 
61 Vande Berg, L. et. al: 197-199. 
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6. DE NIEUWSITEMS OVER DE OVERSTROMINGEN IN 1970 

In dit hoofdstuk worden de overstromingen in Pakistan in 1970 geanalyseerd aan de hand van 

het nieuwsitem dat in de bioscoop heeft gedraaid en twee nieuwsitems die bewaard zijn 

gebleven van het NOS journaal. Een uitgebreide omschrijving van deze documenten staat in 

bijlage 1. Hieronder zijn de nieuwsitems uit 1970 met betrekking tot media event, framing, 

boodschap en de veranderingen in de media onderzocht.  

 

 

6.1 DE OVERSTROMINGEN IN 1970  

De overstromingen in 1970 zijn veroorzaakt door een cycloon, een vloedgolf overspoelde de 

eilanden in de Delta en grote delen van het land. De overstromingen hebben aan meer dan 

driehonderdduizend mensen het leven gekost. Na drie dagen bereikte het bericht van de 

overstromingen Nederland. In de bioscopen die toen vooral dienden als nieuwsmedium is een 

filmpje gedraaid van anderhalve minuut over de overstromingen. Daarnaast is in het NOS 

journaal dat te bekijken was op de televisie ook verslag gedaan van de overstromingen.  

 

6.1.1 PRESENTATOR EN PAKISTANEN  

Bij de drie nieuwsitems is geen presentator in beeld, niet iemand die het item aankondigt en 

niet iemand ter plekke. Alleen het bioscoopitem is voorzien van commentaar van een 

presentator. Hij spreekt feitelijk en zakelijk, zonder stemwisselingen. Zijn stem dient als uitleg 

bij de beelden. Als voorbeeld, in beeld zijn twee jongetjes te zien, één heeft een bijl in zijn 

hand. Daarna zijn tientallen mannen te zien die een dode koe verplaatsen, naar een plek waar 

veel meer dode koeien liggen. De presentator zegt hierbij: “De tienduizenden slachtoffers en het 

omgekomen vee moeten direct begraven worden om het uitbreken van besmettelijke ziekten te 

voorkomen.” Zijn woorden geven een uitleg waarom de jongen een bijl heeft en waarom de 

mannen de koe voorttrekken. Bij geen van de nieuwsitems is een Pakistaan aan het woord.  

 

6.1.2 BEELDEN EN FOCUS  

In het filmpje dat in de bioscoop is gedraaid komen veel beelden voor die vanuit een helikopter 

zijn gefilmd. Zwart-wit beelden van het land dat is verwoest door de vloedgolf zijn hierdoor te 

zien. De kwaliteit van deze beelden is redelijk. Soms is door de grote hoogte niet te zien wat er 

op de grond ligt en of de grond alleen nat is of dat het water metershoog staat. Deze beelden 

wisselen af met zwart-wit beelden van slachtoffers en hulpverleners die vanaf de grond zijn 

gefilmd. De kwaliteit van deze beelden is een stuk hoger. Slachtoffers zijn duidelijk te zien, zelfs 

de gezichtsuitdrukking (hopeloos) is goed in beeld.  

De beelden in de items van het NOS journaal, zijn voornamelijk vanaf de grond gefilmd.  

De kwaliteit van deze beelden is, afgezien van de beelden met ruis, redelijk. Details, als 

stromingen in het water, zijn vaak goed te zien. Een voordeel van deze beelden ten opzichte 

van het bioscoopitem is dat ze in kleur zijn. Een ander verschil tussen het bioscoopitem en de 

NOS nieuwsitems is dat het bioscoopitem begon met een getekend plaatje met tekst dat duidelijk 

maakte waarover het item ging: Pakistan Hulpverlening na catastrofe. In zowel het bioscoop- 

als de journaalitems komen weinig verschillende beelden voor. In het bioscoopitem is op vier 
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plaatsen gefilmd en bij de nieuwsitems worden veel beelden herbruikt, en dan vanaf de andere 

kant getoond. Dit komt doordat het aantal Nederlandse correspondenten in Pakistan in die tijd 

nihil was. De beelden moesten daarom gekocht worden van buitenlandse correspondenten.  

In beide fragmenten zijn de Pakistanen altijd in beeld 

als een groep, een massa (afbeelding 1). Van een 

interview met een Pakistaan is dan ook geen sprake. 

Doordat individuele slachtoffers niet in beeld kwamen zijn 

er geen uitgebreide emoties getoond. Dode mensen zijn 

ook niet in beeld gebracht, enkel een aantal dode koeien. 

In de nieuwsitems worden voornamelijk beelden getoond 

van ondergelopen straten, met daarin mensen. Één 

fragment over hulpverlening is getoond; de Pakistanen         afbeelding 1 

die in een rij voor een huis staan om voedsel te halen. Bij het bioscoopitem zijn ook veel 

slachtoffers in beeld en is hulpverlening een centraal thema. In de eerste plaats omdat er 

gefilmd wordt vanuit een helikopter waaruit men voedsel uitdeelt. Daarnaast zijn beelden te 

zien van mannen die rijst uitdelen.  

Uit bovenstaande is op te maken dat de beelden van zowel het nieuwsitem als het 

bioscoopitem dienen om een beeld te geven van de werkelijkheid, om de ramp begrijpelijker te 

maken. Kortweg, om te tonen wat er is gebeurd. Van popularisering is geen sprake omdat er 

geen verschrikkelijke beelden of emoties zijn getoond.  

 

6.1.3 STEMMEN EN MUZIEK 

De stem van de presentator is luid en duidelijk te horen bij het bioscoopitem. Dit is tevens de 

enige stem die is te horen. Soms zijn Pakistanen te zien waarvan de mond beweegt, ze 

schreeuwen maar er is geen geluid bij. Het bioscoopfragment begint met harde dramatische 

muziek. Als de presentator begint met praten wordt de muziek zachter en dient het alleen als 

achtergrondgeluid. Aan het eind van het fragment, als de presentator klaar is met praten, zwelt 

de muziek aan. Door het gebruik van dramatische muziek krijgen de beelden vanzelfsprekend 

een dramatische wending. Bij de nieuwsitems is geen stem of achtergrond geluid te horen. 

Alleen bij het begin van het eerste item is ruis te horen.  

 

 

6.2 DE BOODSCHAP 

De boodschap van het fragment komt voort uit de narratieve analyse. Bovenstaande 

beschrijvingen hebben de narratieve structuur blootgelegd. In deze structuur zit een boodschap 

aan de oppervlakte, en een onderliggende boodschap, verwerkt. De bovenliggende boodschap is 

dat de vloedgolf enorm veel schade heeft aangericht in Pakistan, het is een immense ramp. Dit 

is duidelijk door de beelden die er van de ramp zijn getoond en hetgeen dat de presentator zegt 

in het biocoopitem. 

Indirect laten de nieuwsitems zien dan er nog veel meer hulp nodig is. Dit gebeurd door 

de trieste beelden die worden getoond. Als voorbeeld, Pakistanen die voor hun huis staan dat is 

verwoest door de overstromingen, mensen die op zoek zijn naar eten. Eigenlijk maken alle 
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beelden duidelijk dat de slachtoffers niets meer hebben en moeite doen om te overleven. De 

uitspraken die wordt gedaan maken ook duidelijk dat er nog veel meer hulp nodig is. Als 

voorbeeld, “Het ontbreken van voldoende transportmiddelen is daar de oorzaak van dat de 

voedselbevoorrading slechts mondjesmaat geschiedt. Maar er is veel meer nodig om de 

overlevenden te helpen, wanneer een van de grootste natuurrampen in de geschiedenis van de 

mensheid die wellicht een half miljoen slachtoffers heeft geëist.”   

 

 

6.3 DE INTERPRETATIE 

Media zijn verantwoordelijk voor de boodschap van een nieuwsitem, zoals de boodschap die 

hierboven staat beschreven. Media zijn invloedrijk, doordat ze bepalen waarover het publiek 

denkt. De nieuwsitems over de overstromingen in 1970 begonnen allemaal met een beeld dat 

duidelijk maakt dat Pakistan onder water staat. Daarop volgende beelden van slachtoffers in 

groepen, hulpverlening en ondergelopen huizen en straten, deze beelden wisselden af. Alle 

nieuwsitems uit 1970 hebben zodoende getoond wat de overstromingen hebben aangericht. Dit 

is gebeurd in een hartverscheurend perspectief. Het event op zich is natuurlijk al verschrikkelijk. 

Maar doordat westerse journalisten verslag hebben gedaan vanuit hun normen en waarden, niet 

bekend zijn met zulke grote overstroming en alleen beelden via wereldagentschappen hebben 

gekregen (zonder commentaar) ontstaat het hartverscheurende perspectief. Ze laten zien dat 

het heel erg is wat er is gebeurd en dat de Pakistanen alles kwijt zijn.  

Door het hanteren van het „hartverscheurende‟ perspectief is het publiek beïnvloedt. Het 

publiek dat in 1970 nog niet veel wist over Pakistan of overstromingen, heeft door de geframde 

nieuwsitems een mening kunnen vormen: de overstromingen in Pakistan zijn zeer ernstig, 

vooral omdat het een armoedig land is. Naast de beelden is ook het taalgebruik in een bepaald 

perspectief gezet. Onderstaande zin is hiervan een voorbeeld: “Waar een cycloon met snelheden 

van 240 kilometer per uur een vloedgolf voortstuwde die zich als een meters hoge alles 

verwoestende watermuur boven de eilandjes en in de golf van Bengalen stortte.” Door de 

vloedgolf te beschrijven als, alles verwoestende watermuur, heeft de zin een angstaanjagende 

betekenis gekregen. Deze manier van framing is doorgevoerd in het hele item. De overstroming 

is hierdoor ook afgebeeld als hartverscheurend. 

Media zijn, zoals uit bovenstaande blijkt, zeer invloedrijk. Doordat de media zo 

invloedrijk zijn kunnen ze ervoor zorgen dat een event de vorm van een media event krijgt. 

Welke kenmerken de overstromingen in 1970 van een media event hebben staat in de volgende 

paragraaf beschreven. 

 

 

6.4 EEN MEDIA EVENT 

De overstromingen in Pakistan in 1970 hebben een aantal kenmerken van een media event. In 

de eerste plaats is van de overstromingen verslag gedaan in de bioscoop, het nieuwsmedium 

van die tijd en zelfs in het journaal op televisie. Van een interruptie is echter geen sprake. 

Mensen bekeken het nieuwsitem wel samen in de bioscoop of op televisie maar legden hiervoor 

niet hun werkzaamheden neer. De overstromingen kunnen wel geclassificeerd worden als 
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historisch, het is een van de ergste in de geschiedenis van Pakistan. Maar als je zomaar op 

straat aan iemand vraagt wat er toen is gebeurd, dan weten maar weinig mensen het. Tot slot 

hebben de overstromingen in die tijd wel een zo groot als mogelijke groep mensen bereikt, 

doordat het getoond werd in zowel de bioscoop als in het journaal.  

Naar mijn mening is de ramp in hedendaagse tijd niet te classificeren als media event. Maar 

in 1970 was het denk ik wel een media event. Gezien de beperkte mogelijkheden die er toen 

waren zijn veel mogelijkheden benut en wisten de meeste mensen van de ramp af. Ook door de 

actie van het openstellen van kerkgebouwen en gemeentehuizen voor het in ontvangst nemen 

van giften. Van deze actie is ook aankondiging gedaan op de radio en tv.  
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7. DE NIEUWSITEMS OVER DE OVERSTROMINGEN IN 2010 

De analyse van het achtuurjournaal van de NOS over de overstromingen in Pakistan in 2010 

wordt in dit hoofdstuk beschreven. Hieronder zijn de nieuwsitems uit 2010 met betrekking tot 

media event, framing, boodschap en de veranderingen in de media onderzocht. Voor een 

uitgebreide omschrijving van de NOS nieuwsuitzendingen om achtuur in de eerste week na de 

overstromingen in Pakistan in 2010, verwijs ik naar bijlage 2. 

 

 

7.1 DE OVERSTROMINGEN IN 2010 

De overstromingen in Pakistan in 2010 zijn veroorzaakt door ernstige moessonregens. Hevige 

overstromingen in grote delen van het land zijn hiervan het gevolg. Vijftienhonderd mensen zijn 

omgekomen door de overstromingen. Een dag na de hevigste overstroming berichtte het NOS 

journaal de overstromingen. Dit komt door de toegenomen technische mogelijkheden, we leven 

in een global world. Via het net zijn we binnen enkele seconden op de hoogte van een 

gebeurtenis hier ver vandaan en kunnen gemakkelijk beelden heen en weer verzonden worden. 

   

7.1.1 PRESENTATOR EN PAKISTANEN  

Sascha de Boer, de presentatrice van het NOS achtuurjournaal, introduceert de nieuwsitems over 

de overstromingen. Een andere presentatrice en in het geval van het eerste item een 

presentator leveren commentaar bij de beelden, zij zijn niet in beeld. De 

presentator/presentatrice geeft zeggen impliciet waarom de beelden getoond worden. Als 

voorbeeld, de presentatrice heeft het over de kritiek op President Zardari: “Vooral de kritiek op 

president Zardari groeit. Hij was niet in Pakistan om de slachtoffers te bezoeken maar in Londen 

als onderdeel van een tour door Europa.” Bij de eerste zin zijn beelden te zien van de President. 

Hij stapt het vliegtuig uit in een westers land, het is droog en ziet er vredig uit. Vrolijk begroet 

hij de tientallen mensen die hem ontvangen. Bij de tweede zin zijn de overstroomde gebieden in 

Pakistan te zien, verwoeste huizen en Pakistanen die door de ondergelopen straten schuifelen. 

In de stemmen van de presentatrice en presentator is soms een klank van medelijden te horen. 

Een voorbeeld hiervan is als de presentator zegt: “Ook voor de komende dagen wordt opnieuw 

regen verwacht.” 

Niet alleen de presentator/presentatrice is aan het woord. In bijna elk item (met 

uitzondering van het item op 6 augustus) zijn ook Pakistaanse mannen aan het woord en in 

beeld. De lichaamshouding van de mannen spreekt boekdelen, zwaaien wild met hun armen in 

de lucht, strompelen voort of staan ineengebogen. Dit maakt duidelijk dat de mannen boos of 

verdrietig zijn. Als de mannen spreken, hebben ze het erover dat ze alles kwijt zijn, uiten ze 

hun boosheid op de president of vragen ze om hulp. Onderstaande voorbeelden maken dit 

duidelijk: “Zonder uitzondering zijn alle huizen in dit stadje verwoest. We zouden hulp moeten 

krijgen van de regering.” “ Het water heeft alles weggenomen. Het heeft onze levens verwoest 

en nu moeten we helemaal opnieuw beginnen.” “We zijn bezig om tarwe schoon te maken, 

maar het is bedorven. “. 
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7.1.2 BEELDEN EN FOCUS 

De beelden die het NOS journaal toont, zijn gefilmd tijdens de overstromingen. In de 

uitzendingen van 4 en 6 augustus komt ook een kaart van Pakistan, met wereldbol, voor om 

duidelijk te maken hoe groot het gebied is dat is overstroomd. Dit is het enige „getekende‟ 

beeld. Veel beelden worden getoond van ondergelopen huizen, straten en wegen. Soms staat 

het water nog meters hoog. Daarnaast zijn ook veel beelden te zien van verwoestingen, huizen 

die uit elkaar zijn gevallen, wegen die niet meer begaanbaar zijn enz. Verschillende soorten 

beelden van verschillende plaatsen komen voor. In elke uitzending zijn weer andere beelden te 

zien.  

Het NOS journaal toont veel slachtoffers (afbeelding 2).  Een aantal voorbeelden zijn, 

mensen die, tot en met hun nek door het water 

lopen, voor hun ingestorte huis staan en in de rij 

staan voor voedsel en drinkwater. De slachtoffers 

worden gefilmd in groepen maar ook vaak in duo‟s 

of alleen. Dat gebeurt meestal als er een „interview‟ 

wordt afgenomen (in elke uitzending vindt dit plaats 

met uitzondering van 6 november). De wanhopige       

        afbeelding 2          gezichten van de slachtoffers zijn dan goed te zien. 

De NOS gaat echter nog niet zo ver om geïnterviewden in huilen uit te laten barsten en 

overledenen te laten zien (met uitzondering van een dode koe). Beelden van hulpverlening 

worden zelden getoond. Tweemaal zijn militairen in een item te zien en eenmaal Pakistaanse 

hulpverleners. De extreem-moslimextremisten doen zich ook voor als hulpverleners maar 

hebben hier andere bedoelingen mee. De hulpverlening wordt in alle items afgebeeld als 

hopeloos. Dit wordt benadrukt door Pakistanen die schreeuwen dat ze niet worden geholpen 

door de overheid.  

De beelden worden gebruikt om de ramp mee te verduidelijken, wat is er gebeurd, wat 

hebben de overstromingen aangericht? Maar de beelden dienen ook een ander doel, de ramp te 

populariseren. Door zoveel beelden van slachtoffers te tonen en de hulpverlening af te beelden 

als hopeloos wordt een ernstig beeld gecreëerd. En ernstige beelden roepen meer op tot kijken 

dan saaie beelden. 

 

7.1.3 STEMMEN EN MUZIEK 

Sascha de Boer, die het item aankondigt en de presentatrice en presentator die tijdens de 

fragmenten spreken zijn luid en duidelijk te horen. Soms met een klank van medelijden in hun 

stem. Als achtergrondgeluid wordt enkel gebruik gemaakt van omgevingsgeluiden. Voorbeelden 

hiervan zijn: regenval, scooters, mensen die praten /schreeuwen, door de regen lopen, 

helikopters enz. De Pakistaanse mannen praten erg schreeuwerig of juist heel zacht en droevig. 

Als zij praten is altijd omgevingsgeluid te horen. Dit is echter niet het geval als de presentator/ 

presentatrice aan het woord is. Daarnaast is het omgevingsgeluid als de 

presentator/presentatrice spreekt zachter en minder heftig. Een voorbeeld hiervan is als een 

Pakistaanse man spreekt en er op de achtergrond gillende Pakistanen te horen zijn die om hulp 

vragen. Als de presentatrice verteld is zachtjes de regenval te horen.  
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7.2 DE BOODSCHAP 

Op basis van bovenstaande beschrijvingen is de boodschap gedefinieerd, de narratieve 

structuur is achterhaald. De expliciete boodschap die naar voren komt is dat de overstromingen 

één van de ergste zijn die in Pakistan hebben plaatsgevonden. Miljoenen mensen zijn erdoor 

getroffen, ze wachten op hulp. Maar hulpverlening is er nauwelijks waardoor de kans groot is 

dat nog veel meer mensen overlijden. De impliciete boodschap die hierachter zit is dat Pakistan 

niet alleen in staat is hulp te bieden. Er wordt een beroep gedaan op, in dit geval Nederland/ de 

Nederlandse kijker, om Pakistan en vooral de slachtoffers te helpen. Dit blijkt ook uit de tv- en 

radioactie die in Nederland drieënhalve week na de overstromingen is gehouden.  

 Media zijn verantwoordelijk voor zowel de expliciete als de impliciete boodschap. Naast 

het feit dat de media verantwoordelijk zijn voor de boodschap bepalen ze ook de presentatie 

van het nieuwsitem en kunnen ze de interpretatie van de kijker bepalen. Hoe media dit hebben 

gedaan bij de nieuwsitems over de overstromingen in Pakistan in 2010 staat hieronder 

beschreven.  

  

 

7.3 DE INTERPRETATIE 

Media hebben door agendasetting bepaald waar het publiek over denkt. Het NOS journaal sluit 

doorgaans af met één of twee wat langere onderwerpen dan gemiddeld, dit waren de 

overstromingen in Pakistan (met uitzondering van de aflevering op 6 augustus). Hierdoor is 

redelijk lang verslag gedaan over de overstromingen, maar wel pas aan het eind van de 

nieuwsuitzending. De agendasetting is ook bepaald door de volgorde van de beelden in het 

item. De nieuwsitems begonnen met beelden van slachtoffers die in het water staan. Twee 

nieuwsitems begonnen met een plaatje, waarop werd getoond hoe groot het gebied is dat is 

overstroomd. Daarna waren ook slachtoffers, in het water, in beeld. Na deze beelden had elk 

nieuwsitem een eigen onderwerp. Maar elk item sloot in grote lijnen op dezelfde manier af; er 

werd om hulp gevraagd. Deze manier van presenteren maakt duidelijk dat in alle nieuwsitems 

eerst is laten zien wat de overstromingen hebben aangericht, gevolgd door een onderwerp met 

betrekking tot de overstromingen. Dit onderwerp maakt duidelijk dat de Pakistanen hulp nodig 

hebben en tot slot werd er indirect om hulp gevraagd.  

Overstromingen waren in 2010 een (soort) hype, vele overstromingen vonden in die zomer 

plaats. Een voorbeeld hiervan is de overstroming die in juni 2010 in Zuid-Frankrijk plaatsvond. 

Deze overstroming heeft bijgedragen aan de manier waarop de nieuwsitems over Pakistan zijn 

gepresenteerd. De overstromingen in Pakistan zijn vele male erger, waardoor ze in een ander 

perspectief zijn geplaatst. De overstromingen in Pakistan zijn afgebeeld als een afgrijselijke 

gebeurtenis. Dit komt doordat zulke grote overstromingen weinig voorkomen. Journalisten die 

er verslag over doen zijn er dan ook niet mee bekend. Ze schrikken ervan, ook omdat Pakistan 

al een armoedig land is en niet genoeg hulp kan bieden aan de slachtoffers van de 

overstromingen. Daarnaast hebben de Pakistanen die in de nieuwsitems in beeld waren ook 

voor het afgrijselijke perspectief gezorgd. Ze schreeuwden om hulp, zeiden dat ze niets meer 

hadden en zagen er zielig uit.  
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Het perspectief dat is gehanteerd heeft effect op het publiek omdat, zij een ander beeld 

krijgen van overstromingen; overstromingen die zeer groot kunnen zijn. Doordat het perspectief 

zo afschuwelijk is, en er indirect om hulp wordt gevraagd, neemt het publiek misschien wel 

actie om de slachtoffers te helpen (bijvoorbeeld geld inzamelen). Ze ondernemen iets op 

maatschappelijk vlak. Dit is een voordeel voor de voorlichters, deze hebben tevens het 

perspectief meebepaald; door iets afgrijselijks af te beelden zijn mensen sneller in staat hulp te 

bieden.  

Framing is ook van invloed op tekst. Dit geldt zowel voor de tekst van de Pakistaanse 

mannen als de presentator/presentatrice. Uit de voorbeelden in paragraaf 7.1.1 is al duidelijk 

geworden dat de Pakistaanse mannen negatief zijn. De presentator en presentatrice gebruiken 

ook negatieve formuleringen als:“ Alleen hier vielen meer dan honderd dode door de 

overstromingen en de nachtmerrie is nog niet voorbij.” Door het gebruik van nachtmerrie en het 

woord dode krijgt de zin een negatieve lading. De teksten zijn negatief geframed, hierdoor 

ontstaat er een nog verschrikkelijker beeld van de overstromingen, een catastrofe. 

 

 

7.4 EEN MEDIA EVENT 

Uit bovenstaande paragraaf is gebleken dat media zeer invloedrijk zijn. Hierdoor kunnen ze 

ervoor zorgen dat een event de vorm van een media event krijgt. Of de overstromingen in 2010 

de vorm van een media event hebben gekregen wordt in deze paragraaf onderzocht. De 

overstromingen in Pakistan in 2010 in het achtuurjournaal van de NOS hebben kenmerken van 

een media event. In de eerste plaats is er van de overstromingen verslag gedaan in het 

journaal en is er een extra uitzending geweest om geld in te zamelen. De extra uitzending heeft 

voor een interruptie gezorgd, de programmering van radio en tv moest aangepast worden (deze 

uitzending vond niet in de eerste week plaats). Maar er is maar op vijf van de acht bestudeerde 

dagen verslag gedaan. Dit maakt duidelijk dat de overstromingen wel veel aandacht hebben 

gekregen maar niet worden gezien als heel relevant 

In de tweede plaats kan nog niet geconcludeerd worden of de overstroming geboekt 

staat als historisch. Daarvoor heeft de ramp te recent plaatsgevonden. Door de presentatrice 

wordt in het eerste item gezegd dat het de ernstigste overstroming sinds tachtig jaar is. Naar 

mijn mening kunnen we er daarom vanuit gaat dat er in de toekomst ook vergelijkingen met 

deze ramp gemaakt worden. Dit maakt de ramp wellicht historisch.  

Tot slot, de overstromingen in Pakistan hebben een grote groep mensen bereikt. Over 

de gehele wereld werd verslag gedaan van de overstromingen. In Nederland spraken mensen er 

met elkaar over en namen sommigen actie de slachtoffers te helpen. Op basis van de drie 

bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat de ramp wel degelijk kenmerken van 

een media event met zich meedraagt. Al zijn die kenmerken niet zo groot als bij de ramp op 

9/11. Ik ben van mening dat de vergelijking daarmee niet gemaakt kan worden omdat die ramp 

van een geheel ander kaliber is.  
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8. DE VERANDERING IN BERICHTGEVING 

In dit onderzoek is aandacht besteedt aan de veranderingen die zijn opgetreden in de 

berichtgeving over rampen in derde wereldlanden. De nieuwsitems over de overstromingen in 

Pakistan in 1970 en 2010 staan centraal in dit onderzoek. Uit 1970 zijn maar twee NOS 

nieuwsitems bewaard gebleven en een bioscoopitem. Dit kan een aantal dingen duidelijk 

maken: er zijn in die tijd maar weinig nieuwsitems over de overstromingen geweest, de 

bestanden zijn niet gearchiveerd of de overstromingen waren toen niet belangrijk. Een duidelijk 

antwoord is niet mogelijk, maar al deze speculaties maken op zich als iets duidelijk. Uit dit 

onderzoek zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen, deze staan hieronder beschreven.  

 

De overstromingen in 1970 en 2010 zijn beide een event op zich. Het zijn twee ernstige 

gebeurtenissen die veel mensen (samen) hebben beleefd en waarbij veel slachtoffers zijn 

gevallen. Als de overstromingen afzonderlijk bestudeerd worden valt te concluderen dat de 

overstromingen in 1970 vele male ernstiger waren. Driehonderdduizend doden tegenover 

vijftienhonderd maakt dit meteen duidelijk. Daarnaast is het gebied dat in 1970 is overstroomd 

groter. De eilanden in de Delta zijn toen geheel overstroomd, bewoners van die eilanden 

hadden geen ontsnappingsmogelijkheden.  

 In de media zijn veel veranderingen opgetreden. De wereld heeft de vorm van een 

global world waardoor we veel sneller over informatie kunnen beschikken uit de hele wereld. Dit 

heeft er in de eerste plaats toe geleidt dat de beelden van de nieuwsitems uit 2010 veel 

duidelijker en van betere kwaliteit zijn. Daarnaast kwam in elk nieuwsitem, nieuwe informatie 

aan bod en werden nieuwe beelden getoond. Een grote verandering is dat de nieuwsitems uit 

2010 interviews met Pakistanen toonden. De pakistanen waren hierbij duidelijk in beeld, ze 

vertelden/ schreeuwden hoe slecht ze het hadden en dat ze alles kwijt waren. Deze emotionele 

beelden maken een groot verschil met de beelden uit 1970 waarin Pakistanen alleen in een 

groep werden getoond. Bovendien was bij de nieuwsitems uit 2010 commentaar te horen, in 

1970 was alleen commentaar te horen bij het bioscoopitem. Bij dat item sprak de presentator 

zakelijk terwijl in de stemmen van de presentatoren bij de nieuwsitems in 2010 medelijden te 

horen was. Daarnaast waren er in 2010 „echte‟ achtergrondgeluiden te horen, deze geven het 

gevoel van werkelijkheid. De dramatische muziek bij het bioscoopitem geeft een andere indruk, 

wel een ernstige, maar in mindere mate omdat het gemonteerd is. 

Een ander groot verschil tussen deze twee jaren, met betrekking tot de agendasetting is 

dat elk nieuwsitem uit 2010 één onderwerp centraal had staan dat verband hield met de 

overstromingen, zoals de president, hulpverlening enz. In 1970 was dit niet het geval, er werd 

oppervlakkig verslag gedaan van de overstromingen. Daarnaast heeft agendasetting bepaald 

dat de kijkers van de nieuwsitems in 1970 en 2010 over „iets‟ anders nadachten. In 1970 heeft 

de selectie van items ervoor gezorgd dat het publiek voornamelijk nadacht over het 

ondergelopen Pakistan en de slachtoffers. In 2010 was dit ook de kern, maar werd daarbij 

benadrukt dat er hulp nodig was voor de slachtoffers.  

Media veranderen de maatschappij volgens McLuhan, in bovenstaande alinea‟s is dat al 

duidelijk geworden door de toegenomen mogelijkheden van media. Maar media bepalen ook de 

presentatie van de nieuwsitems en de interpretatie van het publiek. Een groot verschil tussen 
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de framing van de beelden in 1970 en 2010 is dat de presentatie in 1970 hartverscheurend was 

en in 2010 afgrijselijk. Dit komt doordat er in 2010 beelden zijn getoond van individuele 

slachtoffers en interviews zijn afgenomen. Maar ook doordat journalisten verslag doen vanuit 

zijn of haar achtergrond en met zijn of haar normen. Journalisten weten hedendaags dat 

Pakistan een armoedig land is met veel problemen. Juist daardoor worden de overstromingen 

afgebeeld als afgrijselijk, tevens zorgen de overstromingen ervoor dat het nog slechter gaat met 

het land. Daarnaast bepalen de nieuwsagentschappen de beelden. Zij profiteren ook van de 

toegenomen technische mogelijkheden waardoor ze in 2010 over meer sensationele beelden 

beschikken. Tot slot is het ook van belang wat de voorlichter ermee wil. In dit geval was de 

boodschap in 2010 dat de overstromingen afgrijselijk waren en dat er meer hulp moest komen. 

De voorlichter heeft hierdoor de boodschap afgrijselijk geframed. Mensen leveren namelijk meer 

hulp als iets ernstig wordt afgebeeld.  

De nieuwsitems uit 1970 en 2010 zijn getekend door de veranderingen in de media, 

dragen een boodschap met zich mee en zijn geframed. Al deze elementen hebben eraan 

bijgedragen dat beide nieuwsitems uit 1970 en 2010 kenmerken van een media event hebben. 

Geen van beide kan geclassificeerd worden als media event. Maar toch voldoen de nieuwsitems 

uit 1970 meer aan de kenmerken van een media event. In 1970 zijn zoveel mogelijk kanalen 

benut (tv en bioscoop) om een grote groep mensen te voorzien van informatie waar ze samen 

naar konden kijken. Daarnaast is de ramp groter en ernstiger als in 2010 waardoor deze meer 

geboekt zal staan als een historische gebeurtenis dan de ramp in 2010. Van een „echte‟ 

interruptie is geen sprake geweest, waarschijnlijk omdat hier de technische middelen nog niet 

voor waren. In Pakistan bevonden zich weinig correspondenten en beeldmateriaal was alleen te 

verkrijgen via de wereldnieuwsagentschappen.  

 

Kortom, in dit onderzoek is duidelijk geworden dat de berichtgeving over rampen in derde 

wereldlanden is veranderd. De berichtgeving is hedendaags veel sensationeler: er worden meer 

beelden van individuele slachtoffers getoond, er is „echt‟ achtergrondgeluid te horen en in de 

stem van de presentatoren is medelijden te behoren. Daarnaast worden de kijkers door de 

selectie en framing van de nieuwsitems aangespoord de slachtoffers te helpen. Dit houdt 

verband met de boodschap van het nieuwsitem. Natuurlijk zijn een aantal van deze verandering 

alleen mogelijk door de technische veranderingen. Maar het lijkt er op dat de hedendaagse 

nieuwsitems andere bedoelingen hebben dan vroeger; kijkers moeten zich meer kunnen inleven 

en iets betekenen voor de slachtoffers.  

De resultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen sluiten aan bij de 

verwachtingen die in het begin van dit onderzoek zijn geformuleerd. Media zijn bij het 

„populaire‟ aangesloten, sensationeler geworden en spreken de kijker aan. Tot slot een laatste 

opmerking, de resultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen gelden voor alle events 

in derde wereldlanden. Al deze landen hebben te kampen met dezelfde technische 

mogelijkheden, journalistieke conventies en wereldnieuwsagentschappen. Daarnaast heeft de 

NOS een „vaste‟ formule voor berichtgevingen. Maar als de resultaten gelden voor alle derde 

wereld events dan lijkt het wel of de globalisering niet is doorgedrongen in die landen. Dan 

kunnen we niet spreken van een global village. Het toont aan dat, zoals in het begin van dit 
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onderzoek staat beschreven, de derde wereld vergeten is. Het is van belang ervoor te zorgen 

dat de derde wereld deel uitmaakt van de global village, dan kunnen deze landen ook 

beschikken over meer technische mogelijkheden, kennis en een grotere economie. Hierdoor zijn 

die landen wellicht in staat zichzelf te redden. In dat geval zullen de overstromingen in Pakistan 

niet meer afgebeeld worden als afgrijselijk, het land heeft dan immers geen hulp meer nodig. 

We moeten er dus voorzorgen dat de derde wereld deel uitmaakt van de global village. Doordat 

de landen dan zelf hulp kunnen bieden, behoeven ze minder aandacht en zullen, zoals in dit 

geval de overstromingen, niet gekarakteriseerd worden als media event. Daarnaast kunnen de 

landen zelf verslag doen en hoeven de beelden niet meer via een wereldnieuwsagentschap 

aangeleverd te worden. Nieuwsitems zullen zodoende ook meer achtergrondinformatie 

bevatten. Op deze manier zullen derde wereldlanden niet meer gekenmerkt worden als een land 

met veel armoede en problemen. Naar mijn mening een goed idee, we moeten de derde wereld 

betrekken in de global village, helpen een solide bestaan op te bouwen, zodat deze landen niet 

meer afgrijselijk worden afgebeeld als er een event in plaats vindt. Op deze manier zal er ook 

geen commentaar meer geuit worden op de berichtgevingen.  
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BIJLAGE 

 
 
BIJLAGE 1, DE NIEUWSITEMS UIT 1970. 

Hieronder staan de uitzendingen van de NOS beschreven en een bioscoopitem van de 

overstromingen in Pakistan in 1970.  

 

Nieuwsitem van de NOS, datum onbekend, duur 0:58 minuten 

Bij dit fragment is geen geluid te horen. Daarnaast is het een enkel item. 

 

Het fragment begint met een horizontale balk met daarin tekst (onleesbaar), de balk draait 

verticaal en de tekst verspringt en loopt door (onleesbaar). In beeld verschijnt een kerk, deze 

staat voor een groot gedeelte onder water, en is geheel omgeven door water. De camera draait 

naar rechts. Alle huizen staan onder water. Het beeld blijft stilstaan. Daarna zoomt de camera 

in op een draaikolk in het water. 

 Het beeld verspringt naar rijtjes huizen, gebouwd van riet. Kinderen en vrouw staan 

ervoor en lopen in en uit. Ze staan tot en met hun knieën in het water. Het beeld draait, 

kinderen en vrouwen lopen weg met vaak enkel een vaas/kan, dit is het enige dat ze nog 

hebben. Straten worden getoond. In de eerste straat lopen veel mannen en kinderen door het 

water heen. Daarna is een huis te zien waarvoor veel mannen en vrouwen in een rij stilstaan. 

Bij dit huis kunnen ze voedsel halen. Tot slot is een weg in beeld. Een auto probeert door het 

water te rijden, de achterbak van de opentruck staat vol mensen. Naast de auto proberen 

mannen en vrouwen door het water te lopen. 

 Ook tuk-tuks proberen mensen te vervoeren. Mannen lopen naast de tuk-tuk/ de fiets 

om hem voort te trekken. In de tuk-tuks zitten mensen. In beeld verschijnt water met op de 

achtergrond een huis. In het water zit een man in een ton, hij peddelt met zijn armen. Door het 

beeld loopt iemand, zijn hoofd is te zien. Hierna zijn vier kano‟s te zien die met mensen en een 

aantal spullen door de overstroomde rivier varen. 

 In beeld is een straat waarover veel mensen en vooral ook vrouwen lopen met kleine 

kinderen en baby‟s. Ze lopen langs de camera en kijken er soms in. Het water staat in deze 

straat maar tot en met de enkels van de mensen.  De mensen lopen een groot hoog gebouw in, 

een soort kerk.  

 

 

Nieuwsitem van de NOS, datum onbekend, duur 1:36 minuten 

Bij dit fragment is geen geluid te horen. Daarnaast is het een enkel item. 

 

In beeld is water te zien, mannen, vrouwen en kinderen staan hierin en lopen erdoor heen. 

Rondom het water staan huizen. Op een huis wordt ingezoomd een man staat hiervoor. Daarna 

zijn tien kinderen te zien die door het water naar de overkant lopen. Een straat is een beeld 

omgeven door muren. Een man loopt door de straat, het water staat tot en met zijn enkels en 

hij houdt zijn rok omhoog.  
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 In beeld is een huisje dat helemaal is verwoest. Het rieten huis is omgeven met 

stromend water. Het dak is eraf en muren zijn verschoven, het water stroomt erdoor heen. Op 

de puinhoop van het huisje wordt ingezoomd. Hierna zijn stenen huizen in beeld. Op een huis 

wordt ingezoomd, het huis is ook helemaal omgeven met water. De camera draait naar een 

ander huis, en weer terug naar het eerste huis. Het water stroomt zeer hard langs de huizen. 

Dan worden nog stenen rijtjes huis getoond, ook omgeven met water.  

 Het beeld verspringt naar een straat, mannen lopen door het water en houden hun rok 

omhoog. Een tuk-tuk is te zien, iemand die er opzit probeert door het water te fietsen. De kerk 

waarmee het vorige fragment begon is te zien, de camera draait nu de andere kant op. Daarna 

wordt ingezoomd op de draaikolk in het water. Ook de rietenhuisjes die onder gelopen zijn weer 

in beeld. Ook hier is vanaf de andere kant gefilmd. Vrouwen en kinderen staan voor hun 

huisjes. Ze lopen door straten, het water staat tot en met hun knieën. Beelden van een andere 

plek worden getoond, ook hier lopen mannen, vrouwen en kinderen tot en met hun knieën door 

het water. 

 Het huis waar voedsel uit wordt gedeeld is in beeld. Er is nu van bovenaf gefilmd. 

Ongeveer tien personen staan voor het huis. In beeld is weer de truck met mensen erin, net als 

bij het vorige fragment. Weer is vanaf de andere kant gefilmd. Ook de tuk-tuks zijn te zien 

vanaf de andere kant. Daarna is de man die in de ton zit te zien. Hij roeit met zijn armen. Dit 

beeld is hetzelfde als bij het vorige fragment. 

 De kano met daarin mensen vaart door de overstroomde rivieren. Het is hetzelfde beeld 

als bij het andere item maar dan vanaf de andere kant gefilmd.  Mensen, vooral vrouwen met 

kinderen lopen door een straat ze kijken soms in de camera. Dit is hetzelfde beeld als het vorige 

item maar vanaf de andere kant gefilmd. De vrouwen, mannen en kinderen lopen naar een 

groot hoog gebouw, ze gaan naar binnen. Het is een soort kerk.  

 

 

Nieuwsitem uit de bioscoop, datum onbekend, duur 1,37 minuten 

 
Het fragment begint met een getekend zwart-wit plaatje. Hierop is een jongen te zien die op 

een van zijn knieën zit, zijn handen reiken omhoog. De handen van hem wijzen naar een 

helikopter waaruit zakken vallen. Links naast het plaatje staat een logo, hierop staat: wereld 

nieuws. Naast het logo staat de tekst: Pakistan Hulpverlening na catastrofe. Harde muziek is te 

horen. Het beeld schakelt over naar zwart-wit filmbeelden, de muziek wordt zachter en een 

stem van een man is te horen: “Dit is het rampgebied in de Gangesdelta in Oost-Pakistan.” 

Hierbij zijn beelden te zien die van bovenaf (uit een helikopter) zijn gefilmd. Heel veel land dat 

is overstroomd geweest, is te zien. De stem zegt: “Waar een cycloon met snelheden van 240 

kilometer per uur een vloedgolf voortstuwde die zich als een metershoogte alles verwoestende 

watermuur boven de eilandjes en in de golf van Bengalen stortte.” Bij deze zin zijn beelden van 

het land te zien, alles is verwoest er liggen enkel wat spullen. Het beeld schuift een tijd zo 

verder totdat er een dijk in beeld is. Op de dijk staan tientallen mensen. De meeste mensen 

staan met hun schouders ineen te kijken, andere zijn druk aan het „graven‟. Op de achtergrond 

is nog zachtjes muziek te horen. 
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Het beeld draait verder over de dijk. In beeld zijn enkele dode koeien te zien, ze liggen 

meters uit elkaar in het puin. Twee kinderen staan met hun rug naar de koeien toe en kijken 

soms naar de koeien, één kind heeft een bijl in zijn hand. Terwijl deze beelden getoond worden 

zegt de stem: “De tienduizenden slachtoffers en het omgekomen vee moeten direct begraven 

worden om het uitbreken van besmettelijke ziekten te voorkomen.” Aan het eind van deze zin is 

een groep mannen in beeld, ze staan op een heuvel met naast hen een afgrond. De mannen 

staan in een rij en trekken met z‟n allen aan een touw. Aan het touw zit een koe die in de 

afgrond ligt. De koe proberen ze mee te trekken en te verplaatsen naar een plaats waar nog 

veel meer dode koeien liggen. 

De stem gaat verder: “De hulpverlening wordt ernstig bemoeilijkt door de 

ontoegankelijkheid van het getroffen gebied. Slechts helikopters onder andere door Amerika en 

Engeland ter beschikking gesteld, zijn in staat voedsel en medicamenten te droppen voor de 

overlevenden.” In beeld zijn hierbij weer beelden te zien die van bovenaf zijn gefilmd. 

Palmbomen met daartussen ingestorte huizen, alle daken zijn verschoven of naar beneden 

gezakt en bomen zijn omgevallen. Daarna is er weer land in beeld, verdeeld in vlakken met 

daarop de schaduw van de helikopter. In beeld verschijnt een boot, deze staat op het „droge‟ 

land. Nog steeds wordt er gefilmd vanuit de helikopter. Van de zijkant verschijnt een vinger in 

beeld die de boot aanwijst. Daarna komt een piloot met zijn gezicht in beeld, hij kijkt ook naar 

buiten. Buiten zijn kinderen te zien die door hoog gras met de helikopter meerennen. De stem 

zegt ondertussen: “ Die hebben op vele plaatsen meer dan een week moeten wachten wat al 

aanleiding is geweest tot ernstige verwijten naar de regering. Het ontbreken van voldoende 

transportmiddelen is daar de oorzaak van dat de voedsel bevoorrading slechts mondjesmaat 

geschiedt.” Tijdens de stem zijn eerst de meelopende kinderen te zien. Daarna wordt 

ingezoomd op de zakken die vanuit het vliegtuig naar beneden worden gegooid.  

De stem gaat verder: “Daardoor dreigt het gevaar van een hongersnood”. In beeld 

verschijnen weer twee kinderen die naar de helikopter toe rennen. Het beeld schakelt over naar 

honderden mannen en kinderen die rondom een helikopter staan. De stem zegt: “Taferelen als 

deze waarbij op uitgehongerde mensen wordt ingeslagen bij de uitgifte van voedsel zijn geen 

uitzondering.” Tijdens deze zin is een man te zien die met een zweep snel door de mensen 

loopt. Terwijl hij loopt, zwaait hij met de zweep heen en weer naar de mensen. De mensen 

duiken allemaal naar de grond of proberen weg te lopen. De camera zoomt in op een man die 

uit een grote mand rijst uitdeelt aan de mensen die om hem heen staan. Zakken worden 

nogmaals leeggeschud en meer mannen zijn in beeld die rijst uitdelen. Mannen die wild met hun 

armen heen en weer zwaaien zijn daarna te zien en mannen die allemaal met hun armen om 

hoog zwaaien. Weer wordt vanuit de helikopter gefilmd, deze stijgt op en langzaam worden de 

honderden mannen kleiner. De stem zegt ondertussen:” Onder de talloze internationale 

organisaties die hulp bieden is de Europese gemeenschap die 35 miljoen ton graan ter 

beschikking stelt voldoende om één miljoen mensen een maand in leven te houden. Maar er is 

veel meer nodig om de overlevenden te helpen, wanneer een van de grootste natuurrampen in 

de geschiedenis van de mensheid die wellicht een half miljoen slachtoffers heeft geëist.” De 

muziek die de hele uitzending zacht was te horen zwelt weer aan en is hard te horen.  
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BIJLAGE 2, DE NIEUWSITEMS UIT 2010 

Hieronder staan de uitzendingen van de NOS beschreven van de eerste week na de 

overstromingen in Pakistan op 1 augustus 2010  

 

De NOS uitzending van 1 augustus 2010   

In het achtuurjournaal van de NOS komt geen item voor over de overstromingen in Pakistan. 

 

De NOS uitzending van 2 augustus 2010, tijd 19:36 tot en met 21:03 uur 

In het achtuurjournaal van de NOS komen de volgende items in desbetreffende volgorde aan 

bod. 

- Vorming van het kabinet in Nederland; 

- KWF: nieuwe aanpak kanker; 

- Verzet tegen massaontslag Organon neemt toe; 

- Raketten afgevuurd op badplaats Eilat; 

- Tunnelsmokkelaars Israel zonder werk; 

- Winst TNT zo goed als verdampt; 

- Onderzoek hulpkonvooi Afghanistan; 

- Opnames aanslag IRA in Roermond voor film Sunday Night in Australië; 

- Defensie geen salaris; 

- Einde vechtmissie van de VS in Irak; 

- Bosbranden in Rusland; 

- Overstromingen in Pakistan; 

- Skûtsjesilen in Friesland; 

- Het weerbericht. 

 

Sascha de Boer introduceert de overstromingen in Pakistan. Ze zegt: “Ander natuurgeweld in 

Pakistan, het land kampt met de ernstigste overstromingen sinds 80 jaar. Meer dan duizend 

mensen zijn omgekomen, in het noordwesten van het land. De VN-chef Ban Ki-Moon heeft tien 

miljoen dollar aan noodhulp toegezegd.” Naast haar is een beeld van de overstromingen te zien. 

Ondergelopen wegen, mensen die tot en met hun knieën door het water lopen met spullen en 

een auto helemaal bepakt die schuin staat en door het water probeert te komen. Het beeld 

schakelt over naar de overstroming. Het geluid van een helikopter is te horen. Daarna wordt de 

overstroming van bovenaf getoond. Vies bruin water over een heel groot gebied met enkele 

uitstekende bomen en huizen is te zien. De camera zoomt in en de presentator begint te 

praten: “Het natuurgeweld heeft flink huisgehouden, veel dorpen die aan de rivier liggen zijn 

gedeeltelijk of helemaal weggevaagd.” Terwijl hij dit zegt zijn verwoeste huizen met daarom 

heen water en mensen die voor hun huizen in het water staan, in beeld. 

 In beeld is ook een berg tarwe, twee Pakistanen staan ervoor. De camera zoomt in op 

vier handen die door de tarwe graaien. De presentator vertelt: “ Waar het water een uitkomst 

biedt voor de landbouw, werkt het nu vernietigend.” Een Pakistaanse man die door de tarwe 

graait vertelt als zijn handen duidelijk in beeld zijn: “We zijn bezig om tarwe schoon te maken, 

maar het is bedorven.” Tijdens deze zin wordt uitgezoomd en is het hoofd van de man duidelijk 
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in beeld. Hij heeft oude kapotte kleren aan, zijn gezicht is getekend en hij mist een aantal 

tanden. Op de achtergrond is de andere man die ook aan het graaien was te zien. De 

Pakistaanse man vertelt verder: “Je kunt er niks mee, het is te nat.” Op de achtergrond zwaait 

en schreeuwt de andere Pakistaanse man. De man die verteld gaat verder: “Alleen God kan ons 

nog helpen.” 

 Het beeld schakelt over naar volwassenen en kinderen die in de verwoestingen aan het 

graven zijn. De presentator vertelt: “Al dagen zitten mensen te wachten op hulp van de 

overheid waar ze nu volledig van afhankelijk zijn. Dertigduizend militairen zijn ingezet om de 

noodhulp te verspreiden.” De camera draait en geeft een volledig beeld van hoe de omgeving 

eruit ziet. Water, modder, verwoeste bomen en af en toe spullen zijn te zien. Het beeld 

verspringt naar het water met daarin mensen en een ezel die een kar voorttrekt met daarin 

spullen. Drie mannen proberen de ezel door het water te duwen, het gaat met moeite. De 

presentator zegt: “ Maar de reddingsactie bereikt nog lang niet iedereen. Veel plaatsen zijn 

letterlijk afgesneden van de buitenwereld.‟‟ 

 In beeld zijn hoofden te zien van twee Pakistaanse mannen. Op hun schouder dragen ze 

een zak, ze vertellen: “Het probleem is dat vliegtuigen voedsel droppen zonder te kijken waar 

het terechtkomt, waardoor de een wel wat te pakken krijgt en de ander niet. Ik heb helemaal 

niets.” In beelden zijn een tiental Pakistanen te zien. Ze staan tot en met hun nek in het water, 

ze proberen er doorheen te komen en spullen te redden. Als achtergrondgeluid is water te horen 

door de mensen die er doorheen lopen. De presentator zegt: “Vooral veel schoon drinkwater is 

nodig, de vervuiling vergroot het risico en verspreiding als ziektes zoals cholera.” Een 

geïmproviseerd doktershuis is te zien. Een doek zorgt voor overdekking, verder liggen er op een 

tafel een aantal verbanden en materialen, dat is het. Er is een vrouwelijke arts met een sjaal 

om haar mond, zij meet de bloeddruk van iemand. Om haar heen staan tientallen mensen. Op 

de achtergrond zijn de mensen te horen. De presentator zegt: “Het dodental kan daardoor nog 

verder oplopen.” In beeld zijn mensen te zien met een aantal spullen die ze proberen in 

veiligheid te brengen. De presentator zegt: “Ook voor de komende dagen wordt opnieuw regen 

verwacht.” 

 

De NOS uitzending van 3 augustus 2010  

In het achtuurjournaal van de NOS komt geen item voor over de overstromingen in Pakistan. 

 

De NOS uitzending van 4  augustus 2010, tijd 18:48 tot en met 20:49 uur 

In het achtuurjournaal van de NOS komen de volgende items in desbetreffende volgorde aan 

bod. 

- Bedreiging OM; 

- Vorming van het nieuwe kabinet; 

- Zeilmeisje Laura Dekkers; 

- Landing luchtballonnen op snelweg in Nederland; 

- Man in Amsterdam doodgeschoten; 

- Grensincident Israël en Libanon; 
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- Oliemaatschappij BP in de golf van Mexico; 

- Kwallen plaag in de noordkust van Spanje; 

- Verwarring in Iran aanslag of vuurwerk; 

- Branden in Rusland; 

- Referendum in Kenia; 

- Overstromingen in Pakistan; 

- Dertien voetbalclubs in Nederland verkeren in financiële onzekerheid; 

- Het weerbericht. 

 

Sascha de Boer presenteert de uitzending. Op de achtergrond is weer dezelfde foto te zien als 

bij de eerst uitzending. Ondergelopen wegen, mensen die tot en met hun knieën door het water 

lopen met spullen en een auto helemaal bepakt die schuin staat en door het water probeert te 

komen. De presentatrice opent het item met: “Dan de overstromingen in Pakistan, die hebben 

al aan veertienhonderd mensen het leven gekost. De komende maanden zullen meer dan 1,8 

miljoen afhankelijk zijn van voedselhulp, volgens een schatting van de VN.  Vooral het 

noordoosten van Pakistan is zwaar getroffen, zo werd het stadje Nowshera bijna volledig 

verwoest.” Terwijl de presentatrice de laatste zin zegt is er een kaart in beeld van Pakistan en 

omringende landen. Pakistan is rood gekleurd en het overstroomde gebied bij de stad Nowshera 

is gestreept. Links boven is een wereldbol te zien met daarop in het rood Pakistan.   

In beeld is water te zien met daarin veel regendruppels. Het beeld verplaatst naar 

boven, voeten zijn eerst te zien, dan benen en uiteindelijk tientallen mannen en jongens die 

allemaal onder een doek schuilen voor de regen. Op de achtergrond zijn de pratende mannen 

en kinderen te horen evenals de regen. De presentatrice zegt: “ Weer regent het in Nowshera 

na twee rustige dagen waarin het water wegtrok.” In beeld is een klein jongetje dat hard rent 

langs de weg in de regen. De presentatrice zegt: “ Alleen hier vielen meer dan honderd dode 

door de overstromingen, en de nachtmerrie is nog niet voorbij.” Bij het woord nachtmerrie 

verschijnt het gezicht van een jongetje in beeld, hij is helemaal nat. Zijn ogen zijn groot en 

kijken niet in de camera. Het beeld verspringt weer naar de mannen die schuilen onder een 

doek voor de regen. De camera is ingezoomd op één man, hij zegt: “Ons huis is erg zwak als 

het zo blijft regenen, zal het instorten.” Beelden van de verwoestingen worden getoond, 

ingestorte bruggen en woningen zijn in beeld. De presentatrice zegt hierbij: “Bijna niets staat 

nog overeind, wegen, huizen en bruggen zijn door het water verwoest. En misschien nog wel 

erger, het vee is massaal gestorven.” Eerst is een dode koe naast een verwoeste weg te zien, 

op de koe wordt ingezoomd. 

 In een huis staat een Pakistaanse man, hij wijst met zijn hand omhoog en zegt: “Tot zo 

hoog is het water gestegen. Tot die lijn.” De camera gaat helemaal mee naar boven om de lijn 

te tonen. De benen van de man zijn in beeld, hij schuifelt door het water en de modder die nog 

in zijn huis ligt. De presentatrice zegt: “Binnen enkele uren zijn mensen alles dat ze hadden 

kwijtgeraakt.” Tijdens deze beelden is duidelijk het geluid te horen van hem schuifelend door 

het water. Het beeld schakelt over naar de man en een andere man die met een bezem de 

modder uit het huis probeert te vegen. Het geluid hierbij is hard hoorbaar. De man is met zijn 

bovenlichaam in beeld, hij beweegt zijn armen en zegt: “Zonder uitzondering zijn alle huizen in 
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dit stadje verwoest.” Alleen zijn hoofd is in beeld als hij zegt: “We zouden hulp moeten krijgen 

van de regering. Mensen die nu dakloos zijn moeten voedsel en een dak krijgen.” 

Beelden van mensen op straat worden getoond. Kinderen zitten in het water met om 

zich heen puin en mannen die voorbij lopen. De presentatrice zegt: “Vooral de kritiek op 

president Zardari groeit.” De president is in beeld, hij stapt uit een vliegtuig en begroet de 

mensen die hem verwelkomen. De presentatrice gaat verder: “Hij was niet in Pakistan om de 

slachtoffers te bezoeken maar in Londen als onderdeel van een tour door Europa.” Mensen die 

door de straten lopen van verwoeste huizen waar alles onder water staat, worden getoond als 

de presentatrice zegt: “ Onbegrijpelijk vinden ze in Nowshera.” In beeld is een Pakistaanse 

man, hij schuilt ook voor de regen maar van zijn gezicht loopt de regen nog af. Op de 

achtergrond is de harde regenval te horen en andere mannen die door hem heen schreeuwen. 

Hij zegt:”Onze president zou moeten bedenken hoe hij ons voedsel gaat geven, in plaats van 

Europa te bezoeken. Hij heeft ons in de steek gelaten, zonder eten, zonder drinken, zonder iets. 

“ Daarbij zwaait hij met zijn handen door het beeld. Beelden van het ondergelopen land zijn van 

bovenaf in beeld, er wordt in- en uitgezoomd. De presentatrice zegt: “Maar voedsel naar de 

mensen krijgen is ook niet gemakkelijk. Waar land was is nu water waardoor veel konvooien 

lang niet overal kunnen komen. Tienduizenden mensen zijn op dit moment afgesloten van de 

buiten wereld.” 

 

De NOS uitzending van 5  augustus 2010, tijd 19:50 tot en met 21:30 uur 

In het achtuurjournaal van de NOS komen de volgende items in desbetreffende volgorde aan 

bod. 

- Naomi Campbell getuigt in een rechtszaak; 

- Pedofiel in Eindhoven; 

- Opstelten onderhandelt over nieuw kabinet; 

- Witterbrug is geopend; 

- Unilever heeft een sterk kwartaal achter de rug; 

- Referentie Kenia; 

- Werklozen moeten uitzendbanen accepteren; 

- Verbod op homohuwelijken in de VS opgeheven; 

- Stijging graan prijs; 

- Demonstraties in Thailand; 

- Overstromingen in Pakistan; 

- Tuinhuizen met schelpen; 

- Het weerbericht. 

 

Sacha de Boer introduceert het item, ze zegt: “ En dan de enorme overstromingen in Pakistan, 

al meer dan vier miljoen mensen zijn getroffen door het water. Op veel plaatsen is een tekort 

aan voedsel en schoon drinkwater. De hulp van de regering komt moeilijk opgang en daar 

maken extremistische moslimgroeperingen dankbaar gebruik van.” Naast de presentatrice is 

terwijl ze bovenstaande verteld op het scherm een man te zien, omgeven met water. Hij loopt 

er doorheen met op zijn schouder een grote jutezak. 
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 Het beeld wordt groot. Water, stenen en kleine stroompjes zijn te zien. Door het beeld 

rijdt een scooter in het water, het water spat op. Het geluid van de scooter door de laag water 

is hierbij goed te horen. De presentatrice zegt: “Mensen trekken weg van het water op zoek 

naar hulp en die hulp is in sommige gevallen afkomstig van de regering of internationale 

organisaties.” Terwijl de presentatrice dit zegt zijn droge gebieden met ingestorte huizen te 

zien, mensen staan hierbij. Daarna worden beelden getoond van mannen die zakken uit een 

container halen en op straat gooien. Op één zak wordt ingezoomd, er staat: Flour, all purpose 

Not to be sold or exchanges us aid from the American people. Mannen die de zakken op hun 

schouders dragen en vervoeren zijn in beeld. De presentatrice spreekt verder: “Maar veel 

gebieden zijn moeilijk te bereiken.” In beeld zijn Pakistaanse mannen te zien die scooters en 

brommers uit de modder trekken en een auto die vaststaat.” Wegens slechte wegen en 

weggeslagen bruggen komt de hulpverlening maar nauwelijks op gang.” Tijdens deze woorden 

van de presentatrice zijn rijen auto‟s te zien die niet verder kunnen. 

In beeld verschijnt een man die voor een huis omgevallen bomen aan het weghalen is. 

De man zegt: “ Het water heeft alles weggenomen. Het heeft onze levens verwoest en nu 

moeten we helemaal opnieuw beginnen.” Terwijl dat hij dit zegt loopt hij en gooit hij zijn 

handen omhoog. Zijn voeten worden getoond, op blote voeten staat hij in de modder en zegt 

hij: “En we hebben nog geen hulp gekregen van de regering.”Het gezicht van een jongetje is in 

beeld, hij likt de buitenkant van een pan af. De camera zoomt uit en er is een rij te zien waarin 

mannen en kinderen staan met pannen en zakken. De presentatrice zegt: “ En dat speelt 

extremisten in de kaart.” Terwijl ze dit zegt draait de camera en wordt het begin van de 

ontzettend lange rij gefilmd. Allemaal mannen en kinderen met pannen en zakken. De 

presentatrice vertelt verder:” In dit dorp is de hulp niet afkomstig van de regering maar van een 

radicale moslimgroepering.” In beeld is een auto te zien met open achterbak. Hierin zit een man 

die uit een bak voedsel uitdeelt aan de mensen die in de rij staan. De mensen die in de rij 

staan, zijn op de achtergrond te horen. 

 In beeld verschijnen twee hoofden van Pakistaanse mannen. Een man die niet in beeld 

is, vraagt: “Ziet u hier regeringsmedewerkers?” De voorste man (lid jamaat-e-islami) 

antwoordt: “ Er is hier niemand van de regering. De enige die hulp bieden, zijn de 

moslimbroeders”. Terwijl hij dit zegt is het achtergrond geluid harder, de mensen in de rijen 

praten en roepen naar elkaar. De presentatrice vertelt: ”Ze doen het niet voor niets, het 

uitdelen van eten gaat hier samen met het winnen van zieltjes en het brengen van extreme 

standpunten.” In beeld zijn twee jongetjes, ze staan voor een muur met daarover heen dekens 

die aan het drogen zijn. Uit hun hand eten ze rijst. Later is een klein jongetje in beeld, hij staat 

tussen de benen van mannen. Het jongentje is hard aan het lachen. Achtergrond geluid van de 

omgeving is te horen. 

 De presentatrice vertelt: “Intussen neemt de kritiek op de regering toe, ook omdat de 

president niet hier maar op bezoek is in Europa.” Rijen mannen zijn te zien, ze staan allemaal 

met lege schalen. Later is de bovenkant van een auto in beeld, de auto rijdt langs. Op de open 

achterbak staat een man met in zijn hand een vlag, hij schreeuwt. Een Pakistaanse 

verslaggever vertelt: “Hij zou hier moeten zijn om de mensen te steunen en te helpen. Onze 

leider zit in het buitenland en wij zijn aan andere overgeleverd.” De verslaggever is op de 
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voorgrond in beeld, achter hem zitten en staan mannen en kinderen die hem aankijken. Water 

is te zien, hoog water met aan de linkerzijkant bomen en een ondergaande zon. De 

presentatrice zegt: “En die situatie zal nog maanden duren want het regenseizoen duurt nog tot 

eind september.” Het item eindigt met het begin beeld, een man die door het water loopt met 

een zak op zijn schouder. Tijdens deze fragmenten is zacht het achtergrond geluid van de 

omgeving te horen.  

 

De NOS uitzending van 6  augustus 2010, tijd 12:03 tot en met 13:13 uur 

In het achtuurjournaal van de NOS komen de volgende items in desbetreffende volgorde aan 

bod. 

- Babymoord in Friesland; 

- Bezuinigingen in Nederland; 

- Demonstratie van Wilders tegen moskee bij Ground Zero; 

- LPG benzine in Nederland; 

- Britse premier en de Pakistaanse hebben de ruzie bijgelegd; 

- Overstromingen in Pakistan; 

- Smok in Moskou; 

- Pedoseksuelen moeten verplicht nazorg; 

- Herdenking Hiroshima; 

- Bioscoop in Jenin; 

- Wyclef Jean wil Haïti besturen; 

- Omzet aanbiedingen in supermarkten stijgt; 

- Homokroegen worden slechter bezocht in Nederland; 

- Het weerbericht. 

 

Sascha de Boer introduceert het item: “President Sarkari krijgt in eigen land zware kritiek 

omdat hij nog steeds in Europa verblijft ondanks de ernstige overstromingen in eigen land. De 

Pakistaanse meteorologische dienst voorspelt ook voor de komende dagen zware regenval.” 

Naast haar is een afbeelding te zien van een loopbrug over water, waarover mannen, vrouwen 

en kinderen lopen met in hun handen en op hun rug spullen en kleine kinderen. Het beeld 

verspringt naar een kaart van Pakistan en omringende landen. Pakistan is rood gekleurd en het 

overstroomde gebied is gestreept. India is oranje gekleurd. Links boven is weer een wereldbol 

te zien met in het rood Pakistan en in het oranje India. De presentatrice vertelt: “Vooral in het 

noordwesten, de omgeving van Peshawar is zwaar getroffen maar oostelijker heeft nu ook 

Kashmir last van enorme wolkbreuken en modderstromen.” 

  In beeld verschijnt een bus die helemaal vastzit in de enorme modderstroom. Ernaast 

staan tientallen Pakistanen. De presentatrice zegt: “ Een volle bus belandde daar in een 

kolkende rivier, veertig mensen kwamen om. In het indiaanse deel van Kashmir vielen 

vijfentachtig dode toen plotseling een enorme vloed water en modder vanuit de bergen het 

stadje instroomde.” In beeld zijn huizen te zien met daartussen enorme stromen water. De 

camera draait mee met de stromen. Pakistaanse mannen zijn te zien, ze bewegen zich met 

moeite voort door de modder. Beelden van tientallen militairen worden getoond. Ze lopen in een 
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rij en dragen oranjejassen, in hun handen hebben ze spullen en schoppen. De mannen hebben 

moeite met het lopen door het water. Als achtergrond geluid hoor je de mannen met elkaar 

praten. “In Pakistan hebben inmiddels twaalf miljoen mensen te maken met de 

overstromingen.” Terwijl de presentatrice dit zegt is vanuit grote hoogte een beeld te zien, 

alleen maar water met in het midden een klein stukje groen.  

Daarna verschijnen een man en vrouw in beeld. Ze staan voor een half in gestorte brug 

tot en met hun knieën in het water. De vrouw zwaait met haar handen. De presentatrice 

vertelt: “Een half miljoen mensen is al geëvacueerd, niet iedereen heeft daar zin in. Zo wilde 

deze vrouw liever bij haar kippen blijven maar ze moest mee van de politie.” De man pakt de 

vrouw bij haar arm beet en neemt haar mee door het water. Een kip is duidelijk in beeld. 

Daarna is de vrouw te zien, ze wordt in een ton gezet. De vrouw is op de achtergrond 

jammerend te horen. De presentatrice gaat verder: “Mensen worden ondermeer opgevangen in 

tentenkampen, de meeste van hen zijn alles kwijt.” In beeld zijn rijen tenten te zien. Binnen in 

een tent is gefilmd, er staat een man en er zit een jongetje op de grond verder staat er niets. 

Beelden die gefilmd zijn vanuit een helikopter in de lucht zijn te zien. De „achterklep‟ van de 

helikopter is open, een militair zit hierop met zijn benen naar buiten. De andere kant van de 

helikopter wordt gefilmd, honderden zakken zijn te zien net voor de cockpit. De presentatrice 

vertelt: “De VN heeft een luchtbrug opgezet voor bevoorrading van een slotvallei die over de 

weg niet meer bereikbaar is.” In beeld is de helikopter te zien, deze staat nu aan de grond. 

Militairen zijn in de weer de zakken in en uit te laden. Het geluid van de helikopter is op de 

achtergrond te horen.  

 

De NOS uitzending van 7  augustus 2010, tijd 14:38 tot en met 16:02 uur 

In het achtuurjournaal van de NOS komen de volgende items in desbetreffende volgorde aan 

bod. 

- Babymoord in Friesland; 

- Smog in Moskou; 

- Gay Pride in Amsterdam; 

- Moorden in Afghanistan; 

- Afbrekende ijsschots; 

- Extremistische website; 

- BlackBerry niet verboden; 

- Castro weer in het parlement; 

- Ramadan; 

- Overstromingen in Pakistan; 

- Overstromingen in Polen; 

- Het weerbericht. 

 

Sascha de Boer opent het item: “De watersnoods ramp in Pakistan blijft zich steeds verder 

uitbreiden, ook in het zuiden en het Indiaanse gedeelte van Kashmir stijgt het water en slaan 

mensen massaal op de vlucht.” Naast Sascha is weer de afbeelding te zien van een loopbrug 

over water waarover mannen, vrouwen en kinderen lopen met in hun handen en op hun rug 
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spullen en kleine kinderen. Vanuit de lucht is een ondergelopen stad te zien, water, bomen en 

stukken van een huis. De presentatrice vertelt: “Het water is overal, mensen ontvluchten het 

dorp en zoeken met hun bezittingen een veilig heenkomen.” Vrouwen, mannen en kinderen 

lopen over de weg, een ezel gespannen voor een kar met spullen loopt voorop. Een oude 

Pakistaanse man is met zijn gezicht in beeld hij zegt: “ Ik ben alles kwijt. Mijn vier kamers, mijn 

huis, alles is kapot.” Op de achtergrond zijn de vele mensen te horen. In beeld zijn vier muren 

te zien die in het water staan. Deze vallen uit elkaar door het water dat langs stroomt. De 

splash van het vallen is duidelijk te horen. 

De presentatrice zegt: “Naast het noorden krijgt nu ook zuidelijk Pakistan het zwaar te 

verduren.” Mannen in zwarte kleding met oranje zwemvesten zijn in beeld, ze lopen achter 

elkaar door het water. Tussen hen in lopen gewone Pakistaanse mannen. “De rivier de Indus, 

normaal gesproken levenswater voor veel arme Pakistanen is nu de oorzaak voor veel dood en 

verwoesting.” Als de presentatrice dit zegt is eerst de rivier in beeld. Deze is helemaal 

overstroomd, alleen water is te zien. Daarna is een vrouw met haar kinderen in beeld. Ze zitten 

op banken of staan in de modder. De presentatrice gaat verder:“Hulpverlening in het 

rampgebied is nog nauwelijks opgang gekomen.” Een jongen met een nog kleiner jongetje zijn 

in beeld, ze zitten in een plastic zeil en houden dit omhoog boven hun hoofd. De stromende 

regen is te horen.De presentatrice zegt: “Wegens het slechte weer blijven de helikopters 

noodgedwongen aan de grond.” Helikopters aan de grond zijn in beeld. 

 “De Pakistaanse premier Yousef Raze Gilani heeft de internationale gemeenschap om 

hulp gevraagd.” Terwijl de presentatrice dit zegt is de premier zittend op een bank te zien met 

om hem heen meer mannen en voor zijn neus op de tafel tientallen microfoons. Er wordt 

ingezoomd op de premier. Hij is vanaf zijn middel in beeld en zegt: “We doen een beroep op 

donoren om ons te helpen, zoals ik in mijn toespraak heb gezegd. Ik vraag de politieke partijen 

om samen te werken om de slachtoffers te helpen.” In beeld zijn fabrieken te zien die ook 

omgeven zijn met water. Beelden van een overstroomd kruispunt zijn te zien, gevolgd door een 

man die tot zijn schouders door het water loopt en mannen die bezig zijn met het uitdelen van 

voedsel. Ondertussen zegt de presentatrice: “President Sardari die op bezoek is in Europa heeft 

de kritiek op zijn afwezigheid afgewezen, hij zegt in nauw contact met zijn regering te staan en 

zich iedere dag op de hoogte te laten stellen.” 

 

De NOS uitzending van 8 augustus 2010  

In het achtuurjournaal van de NOS komt geen item voor over de overstromingen in Pakistan. 
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